
Feministisk
yrvakenhet

RÄTTEGÅNGEN MOT The Pirate Bay, där vi
ännu bara fått se första akten, har främst en
pedagogisk funktion: att framställa en god
och en ond sida. Konfliktens grund är att
allt som är digitalt kan kopieras obegränsat,
med hjälp av en teknik som åtminstone i
västvärlden har blivit tillgänglig för envar, i
strid mot rådande upphovsrätt. För att
parafrasera Karl Marx kan man säga att
reproduktionsmedlen har hamnat i akut
konflikt med de lagstadgade reproduktions-
förhållandena.

The Pirate Bay är bara ett av många hjälp-
medel för en fildelning med miljontals ut-
övare spridda över jordklotet. Åklagaren har
talat om ett huvudbrott som utförs av ”svär-
men”, men eftersom denna inte kan kommas
åt, åtalar man i stället för medhjälp till detta
svärmeri. Medhjälpen består i att ge utrym-
me för länkar. Länkar är också själva grund-
stenen för internet, och för dess hela kultur.
Man länkar sina tankar och sitt arbete till
andras. Om man inför ett rättsligt ansvar för
vad som finns på andra sidan länken, kan
man lika gärna åtala den som upplyser om
att fildelningsprogram finns – medhjälp till
medhjälp till... 

Danmarks internetleverantörer tvingas
redan nu blockera tillgång till The Pirate
Bay, vilket danskarna visserligen kringgår i
massiv skala, men vad blir nästa steg, när väl
en nätcensur har införts? 

Kriget mot fildelningen riktar sig på ett
allt mer svepande vis mot olika sätt att,
verbalt eller tekniskt, underlätta eller
uppmuntra kopiering. Samtidigt blir själva
kopieringen, ”huvudbrottet”, allt enklare,
inte bara på internet. Om inte alltför lång

tid kommer all musik som någonsin utgi-
vits att rymmas på ett billigt fickminne.
Lagens abstraktion motsvaras av rätte-

gångens politisering. För att kunna dra den
ganska godtyckliga gränsen mellan The
Pirate Bay och Google, försökte åklagaren

pressa de åtalade på deras åsikter. Enligt
honom skulle det alltså vara allvarligare att
driva en sökmotor om man är kritisk till
upphovsrättens utformning. På samma
gång, och här blir det virrigt, hävdar åklaga-
ren att The Pirate Bay drivs i kommersiellt
syfte. 

Givetvis finns det pengar inblandade, för
servrar och bandbredd kostar en hel del.
Detta betalas av annonser, vilka hanteras
av ett externt bolag som för sin del säkert
gör en ansenlig vinst. Alltså, insinuerar
åklagaren, är The Pirate Bay ett profite-
rande storföretag. Han letar desperat
efter en chef som ger order, helt oförmö-
gen att greppa den anarkistiska svärm-
struktur där man hjälper till med saker för
att det är kul, inte nödvändigtvis med ett
högre syfte. Denna klyfta mellan organi-
sationsmodeller – pyramiden mot svärm-
en – präglar hela skådespelet.

Priset för att upprätthålla den rådande idén om upphovsrätt är
ett permanent undantagstillstånd med privata poliser och en
våt filt över internet. Det skriver Rasmus Fleischer inför den
kommande domen i målet mot The Pirate Bay.
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HAR FEMINISMEN försvunnit från den politiska agendan?
Ingen torde i alla fall kunna hävda att det senaste året
direkt har varit någon högkonjunktur för kvinnokampen

på partipolitisk nivå. I samband med helg-
ens 8 mars-firande verkade dock vissa av
de folkvalda vakna till för att stressat börja
tävla om vem som är mest feministisk. 

DEN RÖDGRÖNA oppositionen deklarerar 
att ”feminismen må betraktas som en död
fråga bland de borgerliga”, men att de
själva siktar på att bilda en feministisk

regering 2010 som  ska hantera kriser och möjligheter
utifrån ett genusperspektiv. De vanligtvis så kvoterings-
hatande moderaterna kontrar med att införa delvis var-
vade listor inför nästa riksdagsval, där minst 40 procent
av kandidaterna ska vara kvinnor – eller män. 
I ett blocköverskridande utspel kräver sedan SSU, Ung
Vänster, KDU och Värnpliktsrådet ett slut på den syste-
matisk diskrimineringen av kvinnor i försvaret genom
att börja tillämpa allmäv värnplikt för båda könen. 

SLUTLIGEN KAN MAN på kvinnodagstemat ”det personliga
är politiskt” konstatera att skilsmässan just har utropats
till ny supertrend, sedan bland annat Madonna och hen-
nes man har valt den vägen. Att någon kan missa hur
den familjereaktionära vurmen tvärtom är starkare än
på länge – med sina vårdnadsbidrag, sin ”kungliga för-
lovningsyra” och sin konsumtionshets för föräldrar – 
är en gåta. 

KRISTINA LINDQUIST DEBATTREDAKTÖR

”Att någon kan 
missa hur den familje-
reaktionära vurmen 
är starkare än på
länge är en gåta.” 

AV

PÅ
Brasiliens politi-
ker som står upp
mot äckel-Vatika-
nen och i enlighet
med landets lagar
låter en våld-
tagen nioåring
göra abort. När
blir den helt fri? 

Lönespiralen ver-
kar vara på väg
stadigt nedåt. 
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Ett hugg i ryggen 
IF Metall och Teknikföretagen, Industri- och
kemigruppen samt Metallgruppen tecknade
den 2 mars ett avtal som gör det möjligt att
lokalt sänka lönerna med 20 procent. Den
arbetstid som dessa motsvarar ska arbetarna
antingen tvingas vara arbetsbefriade utan
lön eller tvingas in i obetalda företagsut-
bildningar. Samtidigt som Volvoledningen
vill dela ut fyra miljarder till aktieägarna
accepterar IF Metall alltså en lönesänkning
för alla industriarbetare. 

Så sent som i januari i år skrev Stefan Löf-
ven i Dagens Industri att ”Lönesänkningar
skapar en ond spiral nedåt. (...) Ingen

arbetsgivare kan lova sysselsättning i utbyte
mot lönesänkningar eller frysta löner.” Om
det var för att ge medlemmarna en känsla
av falsk trygghet låter vi vara osagt, men att
merparten Sveriges industriarbetare känner
sig huggna i ryggen är utom tvivel. Hoten
om att rationalisera, säga upp arbetskraft,
flytta företaget till låglöneländer är ett kon-
stant hot som kapitalägarna tar till för att
driva igenom sina krav. Men konkurrensen
mellan företagen avskaffas inte genom
denna överenskommelse. 

De som drömmer om att detta skulle vara
en form av jobbgaranti får anledning att
vakna upp. Arbetslöshet har vi fått dras med
även före denna kris, men då var övertidsar-
betet accepterat av IF Metall. När vinsterna
rann ut ur företagen och in i ägarnas fickor
– var fanns då ropet på att rädda jobben?
Eller varför inte att dela på jobben så att vi
gör oss av med arbetslösheten en gång för
alla? 

IF Metalls ledning ger sig för kapital-
ägarna och kallar det för ”samhällsansvar”.
För samhället är i kris; en kapitalistisk kris.
Notan får industriarbetarna betala samtidigt
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VECKANS DEBATTÖR:

Stefan Löfven, IF Metalls ordförande.
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