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Mats Deland

I stället för kapitalism

”Rättsväsendet är en
frihetsfråga”

demokratin kan fungera när
den ekonomiska makten är allt annat än demokratisk,
sade Michael Moore vid filmfestivalen i Venedig om
sin senaste film Capitalism. A love story.
I filmen dras slutsatsen att kapitalismen är ond och
måste elimineras. Det är inte ofta någon uppsatt person talar så frispråkigt om behovet av ett nytt ekonomiskt system och samtidigt får beröm i pressen. Heja!
– JAG HAR SVÅRT ATT SE HUR

På sitt sätt var
Yildiz en hjälte

Reinfeldt motiverar.

som kunde ha förändrat Turkiet. Men han ﬁnns inte mer. Natten mellan den 17
och 18 juli 2008 sköts han ihjäl med ﬂera skott.
Allt tyder på att han föll offer för ett hedersmord.
Sedan han kom ut på allvar tidigare samma år hade han
tagit emot en rad dödshot. Han hade vänt sig till polisen, men den viftade bort hans oro. Hans pappa kan
placeras på platsen för mordet och har inte synts till
sedan dess, han antas gömma sig i den kurdiska enklaven i Irak. Strax innan hade han och hans hustru hälsat
på hemma hos Ahmet och hans partner i Tyskland. De
hade inte pratats vid sedan länge, men nu hade de en
lösning. Det fanns ett trauma i barndomen och om han
bara gick till en läkare och berättade om det skulle allt
ordna sig. Han skulle bli frisk.
Strax innan Ahmet dog representerade han den turkiska gayrörelsen vid Prideparaden i San Francisco,
San Francisco Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender
Pride Celebration. Han var med och drev internetsidan Beargi.com, de turkiska björnarna. Det är ett
ﬂashmagasin med intensiva blickar och bara bringor,
många vackra bilder, ännu ﬂer som bara visar manlig
vänskap. Ahmet Yildiz studerade fysik på universitetet
i Istanbul, hans vän Ibrahim Can är handelsresande
från Köln.

De turkiska föreningarna för homosexuellas rättigheter, Pink Life och Lambda menar att det ﬁnns
många ﬂer fall, men att polisen helt enkelt vägrar utreda. Ett kvinnligt vittne som själv träffades i foten och
senare beskjutits nattetid, har av polisen uppmanats att
glömma hela saken.
Det drar utan tvekan en reaktionär våg genom det
turkiska samhället nu, men så enkelt är det inte heller.
Regeringspartiet, det islamskt konservativa AKP, var
det första turkiska partiet som skickade delegater till en
konferens för homosexuellas rättigheter. Prideparaden
i Istanbul möter betydligt mindre svårigheter än motsvarigheterna i Budapest och Riga. Ahmets pappa är
inte heller känd som en reaktionär person, han äger en
exportﬁrma och reser mycket.
VARFÖR DÅ SKRIVA om Ahmet Yildiz? En man bland
många mördade kvinnor.
Därför att han var modig. Han visste att han utsatte sig för risker, även om han kanske snarare fruktade
de skugglika säkerhetsstyrkorna än sin egen far (och
fallet är inte på något sätt löst, även om ett åtal formellt
väcktes mot fadern i tisdags). Han kunde ha valt att
leva obemärkt med sin tyske man, koncentrerat sig på
studierna och fått ett ganska komfortabelt liv.

Jag tror att jag skulle ha gillat honom om vi träffats
och en hjälte var han på sitt sätt. Hans pojkvän har
ägnat det senaste året åt att väcka uppmärksamhet
kring hans öde och det är bra för alla som riskerar
att utsättas för hedersmord. Det är också värt att
uppmärksamma.

Ahmet Yildiz fanns. Låt oss glädjas åt det.
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AHMET YILDIZ VAR EN AV DE

Det dör en människa i veckan i Istanbul i vad polisen kallar hedersmord, omkring 200 per år i hela
Turkiet, kanske 5 000 per år i världen. De allra flesta
är kvinnor, men även män mördas för att skydda
familjens heder. Mordet på Ahmet Yildiz är första
gången ett hedersmord på en manlig homosexuell
uppmärksammas i Turkiet, men för några år sedan
drog en mordvåg genom kurdiska Irak.

Poliser, domstolar och fängelsen brukar snarare
förknippas med frihetsberövande än med frihet.
Men när statsminister Fredrik Reinfeldt motiverar varför regeringen ska satsa ytterligare 4 miljarder på polisen åker det orwellska nyspråket
fram.

Och lönegapet består
KVINNORS MEDELLÖN var förra året, omräknat

till heltid, 24 700 kronor per månad. Mäns medellön var, omräknat till heltid, 29 400 kronor. I verkligheten är dock löneskillnaden betydligt större än
de 4 700 kronorna, eftersom 89 procent av männen
jobbar heltid medan bara 57 procent av kvinnorna
gör det.
När Medlingsinstitutet i förra veckan presenterade och kommenterade statistiken med att skillnaderna inte behöver bero på diskriminering – om de
aktuella löneskillnaderna faktiskt beror på att kvinnors arbete är mindre krävande än mäns så är ju
inte lönskillnaderna osakliga – tog det hus i helvete
hos ﬂera fackförbund.
KOMMUNALS CHEFSEKONOM Anna Thoursie
tillbakavisar bestämt Medlingsinstitutets förklaring
mot bakgrund av att forskningen faktiskt visar att
kvinnors arbetsmiljö inte är lättare än mäns.
Thoursie menar att det ﬁnns tre huvudsakliga teorier om vad löneskillnaderna beror på.
• Preferensiell diskriminering, vilket i klartext
handlar om fördomar. Om kunderna hellre vänder
sig till en man är mannen mer värd för arbetsgivaren. Denna förklaring minskar dock allt mer i
betydelse.
• Statistisk diskriminiering. Utifrån vetskapen
att kvinnor generellt sett är mer frånvarande för
vård av barn klumpas alla kvinnor ihop och förväntas vara mer osäkra att befordra.
• Värdediskriminering, det vill säga en diskriminering som riktas mot yrken och inte mot individer. Det innebär att även män inom kvinnodominerade yrken drabbas av lägre lön eftersom de
yrkena värderas lägre.
Tidigare har män konkurrerat med högre

”humankapital”, det vill säga både längre utbildningsnivå och mer arbetslivserfarenhet. Men år
2000 gick kvinnorna om männen vad gäller utbildningslängd. Sammantaget kan inte skillnaden i
humankapital förklara de rådande löneskillnaderna,
alltså handlar det om en diskriminering som måste
bekämpas.
Det ﬁnns en stor ovilja från både fackligt och
politiskt håll att faktiskt kavla upp ärmarna, men
det råder inte precis brist på möjliga åtgärder att
sätta in:
• Individualisera föräldraförsäkringen. Det
kvinnodominerade Kommunal driver inte ens frågan eftersom de inte bedömer att deras kvinnliga
medlemmar har råd att låta männen ta halva
föräldraledigheten. Detta är ett feltänk. Både för
att man borde lita på sin egen fackliga styrka och
för att en sådan reform ju rycker undan grunden
för den statistiska diskrimineringen.
• Stärk rätten till heltid. Här kan både lagstiftning och facklig kamp ge resultat. Redan i dag
ﬁnns stora möjligheter att använda sig av Lagen
om anställningsskydd för att förhandla upp arbetstiden för enskilda medlemmar, men en enorm
ﬂathet från facken att göra så i praktiken.
• Utveckla jämställdhetspotten. Den senaste
avtalsrörelsens försök gav faktiskt vissa positiva
resultat och metoden bör därför utvecklas.
TILL SIST MÅSTE VI SOM skattebetalare vara
beredda att betala priset för drägliga löner i hela
omsorgssektorn. Kommuner och landsting behöver
långsiktigt ökade resurser.
Förklaringarna till att lönegapet inte minskar är,
med andra ord, politiska.
RB

