
språkar modellen, i närmast imperialistisk anda. 
I Sverige diskuteras å andra sidan polyförhållanden

och polyamori i en mängd forum. Men sedan Grön ung-
dom 2004 drev att poly skulle accepteras som samlev-
nadsform har, såvitt jag vet, inga politiska krav rests i
frågan. Miljöpartiet har emellertid intagit en queer håll-
ning i hbt-frågor, vilket i teorin innebär kritik av kärn-
familjsidealet, hetero- och tvåsamhetsnormerna. 

Idén om den goda tvåsamheten bygger på frånvaro av
makt; våld, könsmakt och dominansbeteenden. Så länge

kvinnors rättigheter ständigt trängs undan innebär två-
samhet i de flesta samhällen ett patriarkalt förtryck.
Myten om jämlikhet i samkönade parförhållanden håller
på att rämna – våld och dominans förekommer också
bland dem. Tvåsamhet kan vara såväl trygghet som terror. 

Jag känner också motvilja mot att staten och kyrkan
lagt beslag på hur kärlek, romantik och familjebildning
ska formas och symboliseras, vilket förstärks av kommer-
sialiseringen. Trots att det finns allt färre juridiska och
ekonomiska skäl för att gifta sig upplever äktenskapet en
renässans. För dem som värnar denna institution är det
gyllene tider.

Samtidigt anser jag att om nu äktenskapet ska finnas
ska det vara tillgängligt för alla. Frågan är om det med-
för att äktenskapet blir socialt obligatoriskt? Själv blir
jag ofta tagen för lesbisk vilket kan vara bekvämt om
man vill slippa förklara sig – omgivningen ”förstår” då
automatiskt varför man ”inte har någon man.” En per-
son förklarade för mig att det statistiska urvalet är min-
dre om man är homosexuell och då är det förstås svårt
att ”träffa någon”.

A nna Adenji diskuterar också singelbegreppet. Det är
kopplat till ungdom, fart och frigjord sexualitet. Att
”stadga sig” är ett tecken på mognad, ett steg mot att
”bli kvinna” som fullbordas med barnafödande. Åtmin-
stone i min generation har flickor matats sedan födseln
med att de ska vilja gifta sig. Syslöjdens brudtavla var ett
led i indoktrineringen. Pojkarna gjorde aldrig någonsin
brudgummar i träslöjden. 

När en 50-årig barnlös kvinna kallar sig singel är det
mindre charmigt. Då ligger ensamstående närmare till
hands. En term som signalerar något beklagansvärt trots
att hälften av hushållen i storstäderna består av singlar.
Man får räkna med att bli ifrågasatt och förklara varför
man lever ensam, alternativt aldrig få några frågor om
sitt privatliv. Det är inte lika okej att fråga varför någon
är gift eller sambo. 

Underförstått handlar det om kärlek – i alla fall i vår
del av världen. Men det kan finnas en mängd andra skäl;
rädsla för sig själv, för att vara ensam, man vill hjälpa
någon med uppehållstillstånd, trygghet, vänskap kanske?
Ett tredje, mer ovanligt, begrepp Adenji resonerar kring
är solitär – den självvalda värdiga ensamheten. Men
medan singeln översexualiseras framstår solitären som
andlig och avsexualiserad. Inte klockrent att kalla sig
solitär om det associerar till kloster.

J ag har levt under äktenskapsliknande former och det
var slående hur omgivningen välkomnade mig till

normen. På ett helt nytt sätt började jag räknas, blev
inbjuden till parmiddagar, fick frågor om vad ”vi” skulle
göra på semestern och till jul. Samma människor frågar
nu, när jag är icke-gift/singel/ensamstående/solitär,
aldrig vad jag ska göra på semestern. 

En gissning är att vi är nästa grupp att komma ut som
osynliggjorda, exkluderade och stigmatiserade. 

MARIA JACOBSON

radar@arbetaren.se

Maria Jacobson är frilansjournalist och aktiv

i det feministiska mediekritiska nätverket Allt är möjligt.

Inte den typ som gifter sig?

Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd

Anna Adenji

MAKADAM FÖRLAG

ler omkring paraden dras in och
får en helt annan betydelse i ljuset
från manifestationen. På detta vis
är Prideparaden skapande av
något nytt, på egna villkor och
inte bara någonting som uppstått
som en reaktion på det hetero-
normativa. Anna Lundberg visar i
boken att den rörelse och positi-
vitet som präglar Prideparaden är
viktig för motverkandet av kate-
gorisering och för att i stället
kunna fokusera på kroppens obe-
gränsade möjligheter. 

MARIA LUNDQVISTS karaktär Sally
är på alla möjliga sätt en personi-
fiering av en komisk kvinnlig
grotesk. Trots att hon har drag av
den klassiska filmtönten, som
oftast är man, och trots motgång-

ar blir Sally aldrig besegrad för
hon får styrka genom sin förmåga
att helt utesluta det betraktande
yttre ögat. Ur det synsättet blir
Sally hos Anna Lundberg en
inspirationskälla snarare än en
loser. 

ANNA LUNDBERG PEKAR feministiskt
framåt i en lustfylld och myll-
rande text och det är svårt att inte
ge henne rätt i skrattets subversi-
va potential för nya kvinnlig-
heter. 

Boken ger nya komplette-
rande visioner för hur man kan
utmana Rousseaus seglivade
vision av att könen ska behandlas
olika.

BJÖRN SCHAGERSTRÖM

radar@arbetaren.se

I familjens jämställdhetsgegga

DET ÄR Å ENA SIDAN lätt att som
vänsterfeminist avfärda en bok
som Skriet från kärnfamiljen för
dess liberala individualistiska
utgångspunkt. Författarna har
ingen förankring i kvinnorö-
relsen, de har koll på forskningen
men verkar inte känna till tankar
och känslor bland feministiska
aktivister – i deras värld har även
feministiskt medvetna mammor
dåligt samvete om deras sambos
går på föräldramöten och inte de.
Märkligt. De flesta feminister jag
känner skulle känna det omvända

– de får dåligt samvete om de
beter sig könsstereotypt. Men
målgruppen för boken är nog
snarare lite feministiskt medvetna
föräldrar. Med betoning på lite,
snarare än på feminister.

Samtidigt måste jag erkänna
att även om jag inte tror att det
är möjligt att åstadkomma någon
större förändring i jämställd-
hetsfrågan på individ- och famil-
jenivå så puttrar ju frågorna ändå
på där i den enskilda vardagen
och kräver sina, individuella, lös-
ningar under tiden. Och då
väcker faktiskt Skriet... trots sitt
klassblinda medelklassfokus ock-
så en del vettiga tankegångar. 

Som hur det kommer sig att
kvinnoidealet 2009 har mer ge-
mensamt med 1950-talets syl-

tande hemmafruar än med 1970-
talets bränn bh:n och hylla dag-
hemmen-mammor? Vilken roll
spelar världspolitiken, 11/9 och
den kollektiva terrorrädslan i
den utvecklingen – och hur står
vi emot den? Deras rekommen-
dationer är konsekvent enkelhet
– tagga ner ambitionerna, på
barnkalas, städning, rubbet. 

Och hela diskussionen om
könsneutrala barnkläder punkte-
ras träffsäkert: Varför sätta rosa
tröjor på sönerna så länge pap-
porna vägrar rosa? Att ge barnen
en bra genusstart handlar inte
om dem utan om oss vuxna – att
vi faktiskt lever jämställt i allt
från att borra till hur vi klär oss.

REBECKA BOHLIN

rebecka.bohlin@arbetaren.se

Arbetaren Zenit 10/2009 Radar 11

Skriet från kärnfamiljen
Rebecka Edgren Aldén
och Tinni Ernsjöö Rappe
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
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