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Krismedveten 8 mars-fest
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Det var i krisens skugga som
den internationella kvinnodagen på söndagen firades runt
om i landet med demonstrationer, debatter och fest.
Skarp kritik riktades mot hur
regeringens politik drabbar
kvinnor.

Malmös kvinnodagsﬁrande startade redan lördagen den 7 mars, då
ett hundratal personer deltog i en
”Ta natten tillbaka”-demonstration som avgick från Möllevångstorget. Talen under den kvinnoseparatistiska marschen berörde, förutom kvinnors rätt till trygghet i
det offentliga rummet, regeringens
ekonomiska politik och krav på att
stoppa helgens tennismatch mellan
Sverige och Israel. Enligt uppgift
ska en porrbutik ha blivit föremål
för äggkastning i samband med
demonstrationen.
FÖR Stockholms
största 8 marsdemonstration, som
samlade omkring 3 000 personer
på Slussen, var ”Det räcker nu!”,
vilket följdes av ”Sluta tysta ner
mäns våld mot kvinnor”, Våldet
stod i centrum för Maj-Britt
Theorins inledande tal där hon
konstaterade att mäns våld mot
kvinnor ökar i Sverige men att 80
procent aldrig kommer till polisens kännedom. Hon tog även upp
människohandel:
– Prostitution och trafﬁcking
hänger ihop och att vilja avskaffa
den svenska sexköpslagen är okunnigt och naivt – det går bara sexhandeln till mötes.
Carina Ohlsson, ordförande i
Sveriges kvinnojourers riksförbund, pekade på att många kvinnor
som upplever våld blir sjukskrivna
som en konsekvens och alltså drabbas hårt av den stramare socialförsäkringspolitiken.

HUVUDPAROLLEN

deltog mer än
500 personer i en stödfest för den
feministiska tidskriften Bang, som
inleddes med en paneldebatt om
antirasistisk feminism.
I år var det 20 år sedan den första feministfestivalen arrangerades

SENARE PÅ KVÄLLEN

Trots regn och snöslask samlades tusentals feminister runt om i landet för att fira Internationella kvinnodagen.

Varning för separatism

på Kafé 44 och hela denna helg
pågick föredrag, ﬁlm och workshops. På lördagskvällen genomförde anarkafeministerna en ”Ta
natten tillbaka”-demonstration.

Att börja tidigt och icke separatistiskt kan vara viktiga faktorer för att lyckas förmå män
att respektera kvinnors rättigheter.
Det framkom i samband
med en debatt om hiv och
kvinnors hälsa på ABF-huset i
Stockholm den 8 mars.

I GÖTEBORG TROTSADE omkring 600
personer ovädret för en demonstration arrangerad av nätverket 8
marskommittén. Tåget gick från
Gustav Adolfs torg till Götaplatsen, där riksdagesledamoten Eva
Olofsson från Vänsterpartiet
talade om den offentliga sektorns
betydelse för jämställdheten.
Kvinnodagsaktiviteter
med
politiska krav genomfördes även i
städer som Helsingborg, Kristianstad, Luleå, Lund, Trollhättan och
Uppsala.

Abela Mpobela Agnarson, doktorand på Karolinska Institutet, som
tidigare arbetat med hiv-frågor i
Tanzania och Uganda, menar att
det ﬁnns risker med att arbeta för
könsuppdelat med frågor om kvinnors rättigheter:
– Att jobba könsseparerat var
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mer motiverat förut, när det var
enda chansen för kvinnor att alls få
komma till tals. Hos den yngre
generationen är det bättre med
blandade grupper. Annars är risken
att killarna ”boostar” varandra snarare än att påverkas i bra riktning.
RFSU:s generalsekreterare Åsa
Regnér menade dock att inom
RFSU-projektet Unga män som
jämställda partners, är det framgångsrikt att rikta verksamheten
till enbart män och pojkar. Unga
män, 13–25 år, utbildas till peer
educators för att lära sina kamrater
respektera kvinnors kroppar och ta
sitt ansvar för att hindra spridningen av hiv.

Även om Regnér och Mpobela
Agnarson hade delvis olika perspektiv var de ense om att det går
att påverka män att respektera
kvinnors rättigheter om man börjar i tidig ålder.
LUIS LINEO från Män för jämställdhet, menade att vi inte får glömma
bort hemmafronten:
– Även du och jag, som ser oss
som schyssta män, bidrar till att
upprätthålla ”manslådan”, den
snäva mansrollen, som inte bara
begränsar kvinnors liv utan också
våra egna, sade han.
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Bromma-aktivister åberopar nödvärn
I tisdags inleddes rättegången
mot de tio klimataktivister
som i april 2007 tog sig in på
Bromma flygplats.
Försvaret åberopar nödläge
– för klimatet.

inleddes
på tisdagsmorgonen var åtta av de
tio åtalade närvarande i Solna
tingsrätt samt en person på sprakig
telefonlinje från utlandet. Rubriceringen gäller grovt olaga intrång
och brottet ska ha begåtts i sam-

NÄR HUVUDFÖRHANDLINGEN

Tio klimataktivister åtalades i måndags vid Solna tingsrätt.

band med en protestaktion mot
inrikesﬂyget på Bromma ﬂygplats i
april 2007. Samtliga förnekar
brott.
– Mina klienter har tagit sig in
på Bromma ﬂygplats som en opinionsyttring mot klimatförstörelse, sade advokat Claës Forsberg
som företräder ﬂera av de åtalade.
– De åberopar att gärningarna
ska ha begåtts i nöd då verksamheten på ﬂygplatsen hotar liv, hälsa
och egendom, fortsatte han.
På plats fanns ett trettiotal åhö-

rare, varav några höll upp banderoller utanför rättssalen där de åtalade togs i försvar.
– Ska man åtala någon så är det
klimatbrottslingar som chefen för
Bromma ﬂygplats eller Vattenfalls
vd, sade Siri Troili från Klimax.
– JAG TYCKER att det är viktigt att
visa sitt stöd för en aktion som är
helt fredlig och inom ramen för
civil olydnad, där de inblandade
vill väcka opinion i den här akuta
frågan, menade Anton Ragnars-

