
Gräsrot 
eller proffs? 

TIDSKRIFTEN ARENAS första nummer 2009:
Chefredaktören Devrim Mavi och skriben-
ten Karolina Ramqvist ställer uppgivna frå-
gor om feminismen i singularis till 22
ledande feminister. Var är den? Behöver den
förnyas? Trots att många svarar lämnas jag
med samma känsla som alltid – var är de
andra feministerna? Hur kan frågor om asyl-
politik, nykolonialism, finanskris och klimat-
hot knappt existera när våra ledande femi-
nister ska formulera en väg mot framtiden?
Feministiskt forum 2009: Ett seminarium
om klimat och feminism bryter den traditio-
nella rollfördelningen och publiken blir del-
tagare. Inför detta försvinner seniorerna, de
unga ”experterna” och kanske också de osäk-
ra som inte är vana vid att vara aktörer, ens
på en feministisk tillställning. Halva publi-
ken försvinner. 

Forumet fortsätter i vanlig ordning med
experter i panelen och elever i publiken. Är
detta verkligen den feministiska rörelse vi är
stolta över? En sal med hopsatta stolar och
passiviserad publik och en enkät med 22
stjärnfeminister som ärligt talat verkar vara
trötta på att svara för feminismen? För hur
kan någon tvivla på att feminism(erna) är
aktuella i en tid av klimatkris och finanskris
som slår hårdast mot de fattigaste av fattiga:
kvinnorna. Det enda vi bör tvivla på är vårt
behov av feministiska ledare när världssitua-
tionen visar att vi är ömsesidigt beroende av
varandra. 

ÅR 2009 KRÄVER den politiska situationen i
världen ett intersektionellt perspektiv. En
feminism som ser hur förtryck baserat på
kön, etnicitet, klass, sexualitet och funk-

tionshinder är sammanvävt med förtrycket
av naturen. Ett sådant perspektiv kräver mer
av oss. Vi behöver öva på det inåt och göra
begreppet förståeligt utanför den akademis-

ka världen. Och sluta med att kalla folk för
apolitiska ”identitetspolitiker”, bara för att
de inte stämmer in i sången om det eviga
systerskapet. Rika vita kvinnors levnadssätt
tar kål på fattiga kvinnor, det är dags att
erkänna det – systerskapet är en lögn. 

Men trots problemen har feminismen,
eller rättare sagt feminismerna, en befriel-
sepotential som inga andra rörelser har.
Förmågan att drömma om en ny männis-
ka, som inte är en Man som överordnas
människor och natur. Förmågan att se
människan som en social konstruktion.
Förmågan att se värderingar bortom pro-
duktion och tillväxt. Feminism(erna) bär
ursprungligen på en samhällsomvälvande
potential, det kräver dock att feminister
uttalar det modigt och högt. Att feminis-
ter inte anpassar sin ideologi till döds till
en liberal, kapitalistisk världsordning. Att
feminister vågar säga att ett feministiskt
alternativ inte kan förespråka ett ekono-
miskt system som omöjliggör jämlikhet
mellan kvinnor.

Det är dags att erkänna att rika, vita kvinnors levnadssätt 
tar kål på fattiga kvinnor. Feminister måste våga stå för 
feminismernas samhällsomvälvande potential, skriver Roya
Hakimnia i ett upprop inför den internationella kvinnodagen. 

Systerskapet
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DET KRÄVS INTE MYCKET för att ett ”krig” ska bryta ut i
bloggosfären. Nyligen stod slaget mellan Linda Skugge
och Ebba von Sydow i det lätt absurda ”kriget” om vem
som har mest rätt att vara stressad. Denna vecka har det

så kallade gammelmedia förklarat ”krig”
mot bloggvärlden i dess helhet. I artikeln
Konstgjorda gräsrötter hävdar Dagens
Nyheter att den bloggbävning som upp-
stod kring FRA-lagen i själva verket var
regisserad av pr-byråer och hemliga finan-
siärer. Utifrån webbsidan Knuff.se, som
kallar sig ”mittpunkten i ett nätverk av
svenska bloggportaler”, kan man utläsa

hur mängder av bloggare far i taket och att kriget kring
FRA-motståndets historieskrivning är igång. 

BLOGGAREN DEEPEDITION skriver att det aldrig skulle ha
blivit ”mer än en liten krusning om det inte funnits en
stark grund att stå på, mängder av människor som var
engagerade som fan oavsett vad proffsen sa.” Elektro-
niskt bifall och otaliga länkar. 

En tredje front öppnas när Martin Schori från Dagens
media träder in på debattsajten Newsmill och dömer ut
”bloggarnas outhärdliga kakafoni”. Han menar att
bloggosfärens hybris har lett till att etablerade medier,
”med jobbiga saker som utgivarskap att tänka på”, får
värdera nyheter utifrån vad haveristiska bloggar skriver
om. Lyhördhet i all ära, menar Schori, men att ”en icke-
nyhet blir inte en nyhet bara för att ett tiotal personer
aldrig slutar älta den”. 

Vi har knappast sett sista slaget. 

KRISTINA LINDQUIST DEBATTREDAKTÖR

”Mängder av 
bloggare far i taket
och kriget kring FRA-
motståndets historie-
skrivning är igång”
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Alla ”journalis-
ters” vämjeliga
svassande inför
kungahuset. 
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Roya Hakimnia
Läkarstudent och aktivist som
bloggar på http://roya-
matilda.wordpress.com

Mona röstfiskar
Mona Sahlin har inget mandat att betala ut
något för Saab, så hennes deltagande i en
demonstration i Trollhättan är bara ett sätt
att fiska röster bland dem som kan förlora
jobben. När hon själv satt i regeringen och
Ericssons anställda fick lämna sina jobb i
tusental gjorde hon ingenting fast hon
kunde. 

Bob 

Allt är allas
Inget är en enskild människas verk. Många
människor har genom seklerna varit med
om att skapa den teknikkultur vi har i dag.
Våra föregångare uppfann och tillverkade
verktyg och maskiner såväl som skriv- och
räknekonsten. Allt detta har vi ärvt och
vidareutvecklar tillsammans. Det arv vi alla
borde dela tillfaller dock ett fåtal vilket
hotar demokrati, frihet och samhällets
maktbalans. Tekniken som genererar pengar
är till allra största delen ett kulturarv, men

penningströmmarna styrs till de rika. Här
kan man fråga sig om fildelning verkligen är
helt fel. Hur mycket hade stjärnorna tjänat
om inte media funnits? Redan Selma Lager-
löf menade att inget är en enskild persons
verk och insåg att hon stod i skuld till sam-
hällskulturen trots att hon skrivit böckerna
själv. Kulturell demokrati baserar sig på bre-
dast möjliga deltagande i kulturell verksam-
het och i spridandet av de kulturella alstren. 

Bengt Johansson, Malmö. 

Debatten fortsätter på nätet
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Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
Välkommen att läsa nya och gamla artiklar
samt att lämna din egen kommentar.  

VECKANS DEBATTÖR:

Redan Selma
Lagerlöf insåg
att inget är 
en enskild 
persons, 
skriver Bengt
Johansson.
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