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I FREDAGS VAR DET 100 år sedan soci-
alistpartiet i New York deklarerade

att den sista söndagen i februari
skulle vara en nationell kamp-
dag för kvinnlig rösträtt. Året
därpå, under den socialistis-
ka kvinnokonferensen i
Köpenhamn, föreslog Clara
Zetkin en särskild interna-
tionell kvinnodag och 1912
firades den för första gång-

en i Sverige. Och ibland ver-
kar den feministiska tiden stå

still. För på agendan för 97 år sedan
stod bland annat den arbetstidsförkortning som feminister
år 2009 fortfarande kräver – låt vara att det nu handlar om
sex timmar i stället för åtta. 

I ANDRA FALL verkar tiden flyga fram. Med det här numret
är det nämligen precis tio år sedan Arbetaren blev en
könsbalanserad tidning, med allt vad det innebär av köns-
representation och genuskoll i artiklar och ett jämställd-

hetsperspektiv på redaktionen som arbetsplats. Ett inte
helt okontroversiellt grepp, har kollegor som varit med
längre berättat. Tio år senare är könsbalansen och den
feministiska grunden ett fullständigt självklart riktmärke i
det dagliga arbetet med tidningen – även om vi fortfa-
rande får passa oss för mansdominans på vissa avdelningar.
Och måste vi fortsätta räkna huvuden och se till att ha de
kritiska genusglasögonen på. Ni läsare får gärna berätta
för oss hur vi kan bli ännu bättre på att skildra och granska
ur ett könsmaktsperspektiv. 

PÅ SÖNDAG FIRAS den 8 mars med protester och fest. Men
om den första kvinnodagen främst var en angelägenhet
för en homogen vänsterfeminism, ser dagens kvinnorörelse
betydligt brokigare ut – inte minst vad gäller religion. I
veckans Arbetaren har vi därför bjudit in tre initierade per-
soner på fika för att gå till botten med om och hur religiös
tro och kvinnokamp hänger ihop. På sidorna 10 till 15 kan
du se om vi har lyckats. 

KRISTINA LINDQUIST 

Reporter

Kan krisen
stimulera
feminismen?

Channa Bankier, 62 år,
konstnär, Lärbro.

– Jag har inte tänkt tanken.
Krisen triggar misstron mot
marknadsekonomin och
det är ju underbart. Men
feminismen? Det finns så
många feminismer. Det
finns ju marknadsliberala
feminister till exempel. Själv är jag feminist
när det känns nödvändigt. 

Söndagens internatio-
nella kvinnodag överskuggas
av den ekonomiska kris som
drar igenom hela världen. Men
förlamas feminismen av krisen
eller triggas den?

AV ÅSA CARLMAN

Sheila José-Moghimian, 
56 år, lärare, Örebro. 

– Så länge som den manli-
ga sidan av humaniteten
har styrt i samhället har det
bara varit problem och kri-
ser. Det är svårt för mig
som kvinna och feminist att
förstå till exempel att che-
fer ska höja sina bonusar medan arbetarna
sänker sina löner. 

– Det kan vara dags att pröva den kvinnliga
sidans lösningar som kan få komma fram nu i
krisen. Den feministiska sidan är de svaga och
förtrycktas sida och eftersom kvinnor redan är
på den sidan kan de vara solidariska och
mänskliga. Jag hoppas att den nu får frodas. 

Johan Gyberg, 39 år,
handläggare, Stockholm.

– Det känns tyvärr givet att
feminismen i kristider kan
ses som ett särintresse som
man inte har råd att satsa
på. Jämställdhet blir en
budgetpost där man kan
spara. Det blir ramaskri när
bilindustrin krisar medan det är tyst när man
drar ned i den offentliga sektorn. Det finns en
risk att mäns solidaritet med kvinnor minskar
när den totala mängden resurser i samhället
minskar.

– Samtidigt hoppas jag att vi nu ska kunna
få en gemensam syn på vilka som är de stora
hajarna. Se vilka som tjänar på att samhället
ser ut som det gör och göra något åt det. 
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Jan-Åke, Kajsa, Ismael och Elvis
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