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Kvinnorörelser finns överallt...
Dagens kvinnorörelse finns ”överallt och ingenstans”; rörelsen har sipprat in i den akademiska, kulturella och politiska offentligheten, den är
inflytelserik i form av jämställdhetspolitik och har påverkat det kollektiva medvetandet långt utanför den egentliga rörelsen, påpekar Solveig
Bergman i den inledande artikeln. I likhet med flera av författarna i detta
temanummer var hon en av initiativtagarna till den nordiska konferensen ”Kvinnorörelser – inspiration, intervention, irritation” i Reykjavik
i juni i år.
Samtidigt är rörelsen svår att få syn på idag. Drude Dahlerup, medlem i
den vetenskapliga styrgruppen för konferensen, menar att kvinnorörelsen i Norden är i en vågdal. Men, som hon säger, kvinnorörelsen
har alltid kommit i vågor, den är som havet och låter sig inte stoppas.
En annan medlem i styrgruppen, Beatrice Halsaa, diskuterar om kvinnoforskningen kan analyseras både som ett resultat av kvinnorörelsen och
som en rörelse i sig. Hon betonar att kvinnoforskningen kan betraktas
som en social rörelse i och med att den vill skapa och förmedla nya perspektiv på kön och samhälle som också kan resultera i könspolitisk
förändring.
Forskning som presenterades på konferensen demonstrerade att ju mer
man fördjupar sig i kvinnorörelsers utveckling, desto mer frapperas man
av skillnader inte bara mellan länder, utan också inom ett land. Sedan 90talet har diversiteten inom rörelsen kommit i förgrunden gällande klass,
etnicitet, regionala skillnader, sexualitet m.m. Ändå har feminismen i
Norden länge varit förvånansvärt ”vit”. Nu är etnicitetsfrågan definitivt
på kommande. Samtidigt har den kontext inom vilken rörelsen opererar
förflyttat sig från nationalstaten till en sameuropeisk och global nivå. En
våg av transnationell feminism har vuxit fram.

Kvinnorörelser handlar inte enbart om urbana medelklasskvinnor.
Också kvinnors organisering i glesbygden – här med exempel från
Sverige – är ett uttryck för kvinnors politiska handlande som syftar till
(köns)politisk förändring.
Kvinnorörelsen var tidigare drivande kraft bakom jämställdhetsarbete
och könsforskning. I den tredje vågens feminism på Island är rollerna
omvända. Den akademiska feminismen har medverkat i den process
som gjort det möjligt för Islands Feministförening att träda fram som en
mobiliserande struktur.
Dagens feminister får lätt stämpeln individualister. Men har de någon
politisk agenda – och i såfall, hur vill de jobba for förändring? Författarna
bakom den norska antologin RÅTEKST förklarar vad de menar med
gemenskap och vilka aktionsformer som passar dem. Hur feministisk
och lesbisk kulturell organisering kan möjliggöra en snabb politisk reaktion ges exempel på från Finland, medan 70-talets mansrörelse i Sverige
analyseras i förhållande till kvinnorörelsens krav.
Den tyska forskaren Ute Gerhard har föreslagit ”andhämtningspaus”
(Atempause) som metafor för den nuvarande situationen i feminismens
historia. En andhämtningspaus behövs för att reflektera över det vi uppnått under gångna decennier och för att samla krafter för att bemöta
utmaningarna i det nya Europa och globalt. En tilltro till civilsamhällets
möjligheter till motstånd behövs i en tid av samhällelig pessimism.
Kvinnorörelsens historia i Norden är bara delvis skriven. Material om
kvinnorörelsen är fortfarande bristfälligt arkiverat och den forskningsbaserade kunskapen om rörelsen är i sin linda. Med avstamp i konferensen i Island ser NIKK fram emot flera samnordiska projekt inom
forskning, information och dokumentation om kvinnorörelser och feminismer i Norden.
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KVINNORÖRELSER – ÖVERALLT OCH INGENSTANS
Kvinnorörelsen är en av de mest inflytelserika efterkrigstida
sociala rörelserna. Rörelsens kanske viktigaste framgång är den
förändrade kollektiva medvetenheten bland kvinnorna själva, säjer
Solveig Bergman, Pol.dr. och direktör vid NIKK, i denna analys av
utvecklingen av den moderna kvinnorörelsen fram till i dag. Hon
har varit särskilt intresserad av varför den finländska nya kvinnorörelsen uppstod senare än i resten av Norden.
SIDE 4

AKADEMISK FEMINISME – EN SOSIAL BEVEGELSE?

Kan kvinneforskningen analyseres både som et resultat av kvinnebevegelsen og som en bevegelse i seg selv? Hvordan kan teorier
om sosiale bevegelser bidra til å forstå kvinneforskningens
utvikling? spør Beatrice Halsaa i denne teoretiske drøftingen
av framveksten av akademisk feminisme.
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SIDE 11
Intervjuet: Drude Dahlerup
– NORDEN IKKE LÆNGERE MODEL

Professor i kønsvidenskap ved Stockholms Universitet Drude
Dahlerup er en betydningsfuld pioner i den danske rødstrømpebevægelsen og brobygger mellem kvindebevægelsen og kvindeforskningen i Norden. I de seneste to år har Dahlerup ledet
projektet, ”Quotas - a key to equality?” som følger udviklingen i
de landene, der indfører kønskvotering i parlamenterne.
– De nordiske lande er ikke længere er model, hvad ligestilling og
kvinderepræsentation angår, konstaterer hun i Intervjuet.

SIDE 14
Kvinnor
i rörelse

Lärdomar av den feministiska
våren på Island 2003
Den akademiska feminismen på Island
har fungerat som en mobiliserande
struktur i ett kritiskt skede. SIDE 8
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Kvinnors organisering
i glesbygd
Den gängse bilden av kvinnors organisering är en urban företeelse.
Kvinnogrupper på landet sammankoppplas ofta med så kallade traditionella,
”kvinnliga” värden… SIDE 18

“Kvinnorörelsens lillebror”
Var mansrörelsens tal på 70-talet om
att stödja kvinnokampen och viljan att
störta partiarkatet genuint? SIDE 23

Dagens feminister –
superindividualister?
Dagens feminister får fort merkelappen
individualister. Har de noen politisk
agenda – og i såfall, hvordan vil de
jobbe for samfunnsendring? SIDE 27

Kultur som politiskt vapen
Kulturell organisering kan möjliggöra en
snabb politisk reaktion. Kulturfestivalen
Tribadernas nätter och dagar samt den
finska lesbiska e-postlistan, Sapfo-listan
är goda exempel. SIDE 30

Krisesenter:
Feminisme eller profesjon?
Må psykologer og sosionomer som jobber på krisesentrene ha på feministiske
briller? SIDE 30

Nødvendig feministisk
femkamp
Lettilgængeligt, skarpt og ofte vittigt
fremstår resultatet, der mig bekendt er
den mest omfattende samling feministiske kulturanalyser, Norden endnu har set,
skriver anmelder Leonora Christina Skov
om antologien Femkamp. Side 34
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Kvinnorörelser finns
överallt – och ingenstans
Av SOLVEIG BERGMAN
Pol.dr., direktör vid NIKK
solveig.bergman@nikk.uio.no

Foto:Thomas Tolstrup/Bam/Samfoto

Kvinnorörelsen är en av de mest inflytelserika efterkrigstida sociala rörelserna.
De kulturella och sociala effekterna av rörelsen har nått långt utanför de
egentliga aktivistkretsarna. Rörelsens kanske viktigaste framgång är den förändrade kollektiva medvetenheten bland kvinnorna själva. Denna har spritt sig
från rörelsens kärna till dess periferi och till sympatisörer av bägge könen. Idag
hävdas ofta att kvinnorörelsen håller på att vittra bort som en politisk rörelse
eller att den åtminstone lämnat sin aktivaste fas bakom sig.
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vinnorörelsens krav anses till
stor del ha förverkligats och
intresset inte enbart för feminism, utan också för jämställdhetspolitik, sägs ha minskat hos den yngre kvinnogenerationen. I en del länder har
kvinnorörelsen och feministerna gjorts
till syndabockar för samhälleliga krisyttringar. Denna bild motsägs av den nya
våg av radikal och autonom-separatistisk
kvinnorörelse som trädde fram vid milllennieskiftet, som tjejjourer, antiporrrörelser, anarkafeminism och veganfeminism – av många kallad den ”tredje
vågen” av feminism. “Fittstim” i Sverige
och dess motsvarigheter i andra nordiska
länder är ingalunda enbart mediefenomen. Samtidigt med den yngre generationens uppgörelse med myten om att
jämställdhet är ett “avklarat projekt”, har
kritiken av sexualiseringen och pornografiseringen av det offentliga och kulturella rummet ökat. Utseendefixering,
könsmobbning och sexualiserat våld är
frågor som kommit i förgrunden.
Flickors rätt till kroppslig integritet och
okränkbarhet betonas.

Generationsskifte?
Dagens feminism är ofta kulturellt,
konstnärligt och politiskt radikal samt
upplevs av många som tuff och “cool”.
Nyfeminismen har ibland beskyllts för
narcissistisk individualism. Men många
sjuttiotalstexter var också personliga och
självbiografiska med avstamp i devisen
“det privata är politiskt”. Det är också
viktigt att notera att den feministiska
forskningen utvidgat politikbegreppet
till att inkludera inte enbart aktivism på
den offentliga arenan, utan också kulturell och diskursiv feminism. Därtill har
individcentreringen i samhället generellt
ökat sedan 70-talet. Det är knappast
märkvärdigt om också kvinnorörelsen
avspeglar den trenden.
Tjejfeminismen beskrivs i termer av
ett generationsskifte, samtidigt som det
finns intressanta beröringspunkter med
sjuttiotalets kvinnorörelser, både vad
tematik och organiseringsmönster
beträffar. Betoningen av frågor kring
kropp, sexualitet och livsstil är gemensamma, likaså den icke-hierarkiska eller
flata organiseringen. Dagens aktivism

förankras i teoretiska strömningar såsom
queerfeminism och postkolonial feminism. Kopplingar görs mellan kön och
t.ex. sexualitet, klass och etnicitet. En
avgörande skillnad ligger i de politiska
och samhälleliga möjlighetsstrukturerna.
Medan sjuttiotalet präglades av optimism och upplevdes som “möjligheternas årtionde”, ter sig nutiden och framtiden i det senmoderna “risksamhället”
mer osäkra.

Den transnationella vågen
Samtidigt har den kontext inom vilken
kvinnorörelser opererar i ökad grad förflyttat sig från nationalstaten till en sameuropeisk och global nivå. En våg av
transnationell feminism har vuxit fram.
Antalet transnationella kvinnonätverk
har mångfaldigats sedan mitten av 1990talet (se t.ex. Christensen, Halsaa &
Saarinen 2004). Mobiliseringen och
kommunikationen har underlättats
genom den utbredda användningen av
Internet. Processen i riktning mot en
transnationell feminism har påskyndats
efter FNs kvinnodecennium (1975-85)
och FNs kvinnokonferens för kvinnor i
Beijing (1995). Inom den Europeiska
Unionen har kvinno- och jämställdhetsnätverk vuxit fram och lobbningen av
EU-politiker och myndigheter har institutionaliserats. I Norden har samarbetet
mellan kvinnorörelser av tradition varit
livligt. Samarbetet har inkluderat den
offentliga jämställdhetspolitiken och har
institutionaliserats i form av särskilda
program för det nordiska jämställdhetssamarbetet inom ramen för Nordiska
ministerrådet. Nämnas kan att det nordiska samarbetet inom jämställdhetssektorn i år firar sitt 30-årsjubileum.
Den transnationella vågen av kvinnorörelse har också haft innehållsmässiga
effekter. Likheterna mellan “feminismer”
i olika länder har ett samband med den
effektiva cirkulationen av frågor, idéer
och människor genom internationell
nätverk (“trafficking of feminism”).
Feministiska idéer rör sig över nationella
gränser, förmedlade av massmedier, litteratur och, inte minst, aktivisterna själva
genom politiska och personliga band och
olika typer av nätverk och sammankomster. Som en följd av internationell diffu-

sion och kollektiva läroprocesser företer
rörelsens vokabulär, strategier, målsättningar och slagord liknande drag.

Tron på systersolidariteten
Följaktligen har den västerländska feminismen ofta analyserats som en enhetlig
rörelse. Det “globala systerskapet” – tidigare en slagkraftig devis för kvinnorörelsen – utmanas av den postmodernistiska kritiken av universalistiska
begrepp och teorier med krav på en
dekonstruktion av en enhetlig kategori
“kvinnor”. En betoning av kvinnorörelsens globala karaktär hade som politiskt syfte att stärka tron på en gränsöverskridande systersolidaritet. Samtidigt, med facit i hand, kan konstateras
att denna uppfattning dolde en kulturell
imperialism med en västlig och vit snedvridning. Betoningar av det feministiska
projektets homogenitet har utnyttjats
som stöd för essentialistiska uppfattningar om kvinnlighet. Det är därför ingenting att förundra sig över att företrädare
för etniska minoriteter, tredje världens
kvinnor, arbetarkvinnor, rurala kvinnor
och lesbiska kvinnor beskyllt den vita,
medelklassorienterade och heterosexuella
feminismen för en falsk och felaktig universalism.
Sedan 1990-talet har diversiteten
inom kvinnorörelsen kommit i förgrunden gällande klass, etnicitet, regionala
skillnader, sexualitet m.m. Den transnationella feminismen är sensitiv för skillnader och diversitet, samtidigt som den
ger utrymme för olika typer av allianser
mellan kvinnor och mellan könen. Ändå
har feminismen i Norden länge varit förvånansvärt ”vit” och oberörd av kritiken
från nya medborgargrupper. Nu förefaller etnicitetsfrågan definitivt vara på
kommande. Till exempel finner vi frågan
om invandrarkvinnors politiska organisering och makt på både den politiska
och forskningsmässiga agendan i
Norden.

Skillnader också i Norden
Ju mer man fördjupar sig i de utvecklingsdrag som kvinnorörelser anammat,
desto mer frapperas man av diversiteten
inte enbart mellan olika länder, utan
också inom ett land. Kvinnorörelser
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utvecklar historiskt och kontextuellt
betingade kännetecken i olika samhällen,
vilket påverkar rörelsens organisationsformer, strategier och praktiker. I min
doktorsavhandling (Bergman 2002)
fokuserade jag på en komparation eller
kontrastering av kvinnorörelser i Finland
och (Väst)tyskland. Dessa länder såg jag
som särskilt lämpade för en jämförande
ansats, eftersom de representerar olika
strategiska fallstudier för den feministiska rörelsen. I Finland har rörelsen
varit knuten till välfärdspolitiken och en
förhållandevis öppen stat, medan den
tyska rörelsen följt en mer renodlad autonomistrategi och dess förhållande till staten har varit klart mer konfrontationsorienterat. Men också i ett nordiskt
perspektiv är det viktigt att analysera
eventuella skillnader i kvinnorörelsernas
utveckling. Själv har jag varit intresserad
av att studera varför den finländska nya
kvinnorörelsen uppstod senare än i
resten av Norden och varför framför allt
radikalfeminismen var förhållandevis
svag i Finland. För att belysa dessa frågor
måste vi se på kvinnoorganisering och
könsdiskurser i Finland också i ett historiskt perspektiv.

Den finländska
”annorlundaheten”
I Finland har kvinnoorganiseringen
historiskt varit kopplad till nationsbygget
och (välfärds)statliga strävanden. Den
finländska kvinnans “annorlundahet” i
jämförelse med andra västländer tar
utgångspunkt i den “starka och självständiga kvinnan” som tillsammans med
mannen byggt landet. Också många
kvinnoforskare har deltagit i konstruktionen av den “annorlunda” finländska
kvinnan och har låtit sig fängslas av
berättelsen om Finlands agrara fattigdom
som gjort könsförhållandet till ett partnerskap, där det gällt att slita och kämpa
sida vid sida. Därigenom har intresseoch maktmotsättningar mellan könen
undanskymts (Peltonen 1999). Könet
har underordnats “viktigare” konfliktlinjer: nationens självständighet, klasskampen och inbördeskriget mellan Röda och
Vita, krigen mot ryssen…
Först genom den feministiska rörelseaktiviteten sedan 1970-talet fick
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kvinnors individuella rättigheter och
integritet mer utrymme i den finländska
diskussionen. Eftersom kvinnans situation konstruerades som markant annorlunda än i andra västländer kunde man
länge förklara att internationell feminism
var främmande för finländska kvinnor.
Import av “utländskt tankegods” behövdes inte. Raija Julkunen (2002) har
karakteriserat Finland som ett land där
jämställdhet på det officiella planet är en
ritualiserad självklarhet, medan man
skarpt tar avstånd från feminism. Denna
paradox möjliggörs av att den dominerande jämställdhetsdiskursen blundar för
eller förnekar existensen av könsbaserade
motsättningar och vidhåller en könsneutral och -neutraliserande diskurs (Holli
2003). Skillnaden till Sverige är uppenbar: där tävlar politiska ledare, åtminstone på det retoriska planet, om att överglänsa varandra i feminism. Medvetenheten om att könsförhållandet inrymmer
en maktdimension är klart större i
Sverige än i Finland.

Osynliggöring av våld
mot kvinnor
Som en följd av att jämställdhet ses som
någonting positivt, men feminism som
negativt har jämställdhetsapparaten i
Finland tvingats ta ansvar för frågor som
i andra länder lyfts fram av kvinnorörelsen (Holli 2003). Det främsta exemplet gäller mäns våld mot kvinnor.
Feministiska grupper tog upp frågan på
1970-talet, men det offentliga Finland
började på allvar reagera långt senare. Ett
drag som skiljer Finland från de flesta
andra västeuropeiska länder är den nästan totala avsaknaden av kvinnojourer
som framsprungit ur den feministiska
rörelsen. Lagstiftningen och socialpolitiken släpade länge efter. Trots förbättringar på senare tid, förefaller det fortfarande
som om kvinnomisshandel snarare ses
som ett privat problem än ett samhälleligt missförhållande. Den grundmurade
myten om att jämställdheten i Finland är
“världsbäst” eller “nästbäst” bidrar till att
osynliggöra våldet mot kvinnor. Samtidigt visar internationell statistik att
detta våld, särskilt med dödlig utgång, är
mer utbrett i Finland än i andra västländer (Heiskanen 2001).

Den svaga radikalfeminismen
Den finländska kulturen innehåller i
skandinaviskt perspektiv iögonfallande
patriarkala drag. Min tes är att detta
sammanhänger med att den radikala
feministiska rörelsen – som i andra länder förde frågor som sexualiserat våld till
den politiska dagordningen – var förhållandevis svag i Finland. Vi upplevde en
period av könsrollsrörelse och jämställdhetsfeminism i slutet av sextiotalet, men
den hårda partipolitiseringen bland studerande och intellektuella under följande
decennium fördröjde utbredningen av
feminism, särskilt på finskspråkigt håll.
Sjuttiotalsfeminismen var i Finland i
huvudsak svenskspråkig och först mot
slutet av decenniet började rörelsen sprida sig över språkgränsen (t.ex. Bergman
2002). Den finländska feminismens specifika drag kallar på forsknings- och
andra inititiativ. I de andra nordiska länderna har de senaste decenniernas kvinnorörelseaktivitet dokumenterats i form
av forskningsprojekt, utställningar,
webbplatser och satsningar inom ramen
för kvinnoarkiv och -muséer. Här är en
stor utmaning för finländska kvinnorörelseforskare och – aktivister.

Feminism och postmodernism
Universitetet är en av de platser där det
idag är lättast att få syn på nordisk feminism. Kvinno- och könsforskningen har
blivit ett starkt och livskraftigt forskningsfält, så också i Norden. Kvinnoforskningen har vuxit fram inom ramen
för den nya kvinnorörelsen. Särskilt i
början uppfattade sig kvinnoforskningen
som en politiskt-emancipatorisk vetenskap som genom att studera könsojämlikheter och könsskillnader syftade till att
ge sitt bidrag till kvinnoemancipationen.
Idag handlar den klassiska diskussionen
om relationen mellan kvinnorörelse och
kvinnoforskning i första hand om relationen mellan feminism och postmodernism. Hos delar av den akademiska feminismen kan en (själv)ironisk hållning till
fenomenet “kvinna” och “kvinnofrigörelse” skönjas. Den poststrukturalistiska
vändningen inom samhällsforskningen
har gjort kvinnorörelsen till någonting
otidsenligt och förlegat för en del av de
kulturellt-intellektuella kretsarna. Eller

NIKK magasin

NR. 2 - 2004

också identifieras kvinnorörelsen med
statsfeminism och “tråkig” jämställdhetspolitik, och därmed blir rörelsen smått
suspekt.
Poststrukturalismens kritik av det
emancipatoriska projektet och krav på en
dekonstruktion av en enhetlig kategori
”kvinnor” ifrågasätter tidigare teser om
kvinnors delade erfarenheter, intressen
och värderingar. Betyder detta att kvinnorörelsen blivit ett anakronistiskt fenomen? Är feminismen en av de stora
berättelser som postmodernismen monterat ned?
Dekonstruktionistiska teser om en
upplösning av könet och subjektet har
förståeligt nog bemötts av skepsis och kritik av statsfeminister och rörelseaktivister.
Drivna till sin spets innebär ju dessa teser
att det inte finns plats för handlande
kvinnliga subjekt eller kvinnopolitik.
Men kan inte aktörsorientering och betoning av strategiska, kollektiva handlingar
förenas med en lyhördhet för olika kvinnligheter och skillnader mellan kvinnor?
Ingalunda vill heller t.ex. Judith Butler,
som står i centrum för den internationella feministiska poststrukturalistiska
diskussionen, inskränka eller upphäva
kvinnors och kvinnorörelsers politiska
handlingskraft. Poststrukturalisternas kritik av kategorin ”kvinna” behöver inte
nödvändigtvis innebära ett slut för feminismen som politisk rörelse. Att hålla fast
vid feminismens politiska dimension
betyder inte att relationen mellan feministisk forskning och kvinnopolitik är
enkel eller att det inte finns skillnader
mellan forskning och politik.
Samtidigt är det fruktbart att analysera också kvinno- och könsforskningen i
ett rörelseperspektiv. Beatrice Halsaa
(2004; se också hennes artikel på s. 11)
betonar att den akademiska feminismen
kan betraktas som en social rörelse i och
med att den som ett kunskapsfält vill
skapa och förmedla nya perspektiv på
kön och samhälle som också kan resultera i könspolitisk förändring. Kari Melby
påpekar att könsforskning kan definieras
som feministisk och (kvinno)politisk
verksamhet, även om den direkta kontakten mellan den organiserade rörelsen och
forskaren skulle vara svag. Om kvinnorörelsen definieras diskursivt, alltså inte som

empiriska organisationer och grupper,
utan som föreställningar, identitet, förståelse och språk, kan också dekonstruktionistiskt inriktade feministiska forskare ses
som en del av kvinnorörelsen. Då inbegrips alla de forskare som representerar
ett kulturellt och politiskt motstånd, de
som för fram en annorlunda och oppositionell kunskap och de som vill gestalta
könsrelationerna på ett fundamentalt
nytt sätt (Melby 1995).
Poststrukturalismen ger spännande
verktyg för att studera konstruktioner av
skillnader och identiteter som diskursiva
fenomen som skapas processuellt.
Samtidigt har den begränsningar då det
gäller att analysera könsmässiga maktoch dominansförhållanden. Oppositionen mot könsbaserade hierarkier är en
central beståndsdel i feminismen. Kvinnorörelser baserar sig på en vilja till
avgränsning och kontrast, alltså en betoning av kvinnors ”annorlundahet”, samtidigt som de formar sig som en protest
mot kvinnors underordning. Det jag därför fortsättningsvis vill se som grundvalen
för en feministisk rörelse är uppfattningen om att kvinnor enligt vissa kriterier
utgör ett socialt kollektiv. ”Kvinnors
intressen” skall inte dekonstrueras intill
osynlighet. Kvinnor står för vissa gemensamma intressen, som primärt har sin
grund i deras strukturella underordning
och de könsbaserade konflikterna i samhället. Detta betyder inte att kvinnor har
likadana erfarenheter av underordning
eller att existensen av en mångfald kvinnligheter och feministiska identiteter kan
förnekas. Men en ensidig fokusering på
skillnader mellan kvinnor kan rycka
undan grunden för kollektiv feministisk
aktion, vilket kan ha som följd att feminismen som en politisk rörelse upplöses.

Överallt – och ingenstans
I många länder har kvinnorörelsens motkulturella och autonoma karaktär förbytts i en integration i politiska organisationer och formella institutioner. Den
gräsrotsinriktade kvinnorörelsen och
statsfeminismen har närmat sig varandra.
Nätverk och samarbete över politiska
gränser har blivit vanliga. Kvinnor är idag
mer brett organiserade än någonsin tidigare. Olika typer av kvinnors organise-

ring existerar parallellt och har beröringspunkter med varandra. Denna transformation har skett dels som en följd av
rörelsens egna utvecklings- och läroprocesser, dels genom förändringar i rådande
politiska möjlighetsstrukturer, delvis
framkallade av rörelsens egna framgångar.
Med Frigga Haugs (1992) ord kan
konstateras att dagens kvinnorörelse
finns ”överallt och ingenstans”; rörelsen
har sipprat in i den akademiska, kulturella och politiska offentligheten, den
är inflytelserik i form av en institutionaliserad jämställdhetspolitik och har
påverkat det kollektiva medvetandet
långt utanför den egentliga kvinnorörelsen. Men rörelsen är inte längre
enhetlig och kan inte identifieras på
samma sätt som då feministiska provokativa aktioner fick feta tidningsrubriker. I en rörelses livscykel
alternerar faser av expansion och synlighet med perioder av nedgång och
“vila”. Kvinnorörelseforskare har visat att
under “lugnare perioder” och svårare
skeden i feminismens historia är det än
kulturell och subkulturell feminism, än
institutionaliserad statsfeminism som
håller rörelsen i liv.
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Varför dröjer jämställdheten?
Lärdomar av den feministiska våren på Island 2003
Av THORGERDUR EINARSDOTTIR
Universitetslektor i genusstudier, Islands Universitet
einarsd@hi.is

I tidigare historiska skeden var kvinnorörelsen den drivande kraften bakom uppkomsten av jämställdhetsarbetet och genusforskningen. I den tredje vågens feminism på Island är dessa roller omvända. Den akademiska feminismen har hjälpt
till att forma den miljö som gjort det möjligt för Islands Feministförening att
träda fram som en mobiliserande struktur.

I

valet våren 2003 på Island, tog relationen mellan kvinnor och män ett
smärtsamt steg från stagnation till
backlash när andelen kvinnor i det
isländska Alltinget föll från 36 procent
till 30 procent. Detta hände trots att en
regeringstillsatt kommitté i flera år verkat för att främja kvinnors representation i politiken. Representanter från det

regerande Självständighetspartiet, Islands största parti, deltog aktivt i den
nyliberala, antifeministiska jargongen
att “kön har ingen betydelse, det är
kompetens som räknas”. Island har även
sett backlash i andra avseenden. Kvinnors representation bland storföretagens
styrelsemedlemmar har sett en tillbakagång det sista året, likaså kvinnors repre-

sentation i massmedia. Löneskillnaderna mellan könen minskar inte längre.
Många frågar sig hur det kan
komma sig att vi upplever stagnation
med all den könsteoretiska kunskap och
allt det institutionaliserade jämställdhetsmaskineri vi har. Syftet med denna
analys är ett försök att urskilja drivkrafterna i kampen för jämställdhet.
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Händelser under våren 2003 på Island
ger möjligheter att granska den frågan.
Det görs genom att kontextualisera relationen mellan de tre hörnstenar som av
många betraktas som nyckelaktörer i det
moderna jämställdhetsprojektet. Dessa
tre är det institutionaliserade jämställdhetsmaskineriet, genusforskningen och
kvinnorörelsen.

Förändrat vår världsbild
En ytterst kort och lite förenklad sammanfattning av jämställdhetsprocessens
historiska framgångar i Norden, Europa
och flera västländer visar att kvinnorörelsen varit en mycket viktig pelare
från första början. Den officiella historiebeskrivningen ger vid handen att
kvinnorörelsen var föga aktiv efter den
första vågens rösträttsrörelse och att den
vaknade till liv igen på 1960- och 1970talet. Vi vet att denna bild är förenklad,
men dess sanningskorn ligger i att det
tog kvinnor flera årtionden att inse att
kvinnosaken var mer än att undanröja
de formella hindren. Detta kan ses som
den viktigaste orsaken till den nya
kvinnorörelsen, dvs. andra vågens kvinnorörelse på 1960- och 1970-talet.
Det är svårt att dimensionera den
nya kvinnorörelsens framgångar, för i en
viss bemärkelse har den inget mindre än
förändrat vår världsbild. Om vi försöker
konkretisera denna lite grova bild kan vi
säga att kvinnorörelsen historiskt sett
varit den mobiliserande faktorn i jämställdhetsprojektet. Den var drivkraften
bakom officiella organ för jämställdhetsarbetet såväl som framväxten av den
akademiska genusforskningen. Intensiv
lobbyverksamhet från utomparlamentariska kvinnoorganisationer har spelat en
stor roll för utvecklingen av det numera
etablerade jämställdhetsmaskineriet, såväl nationellt som internationellt (Berkovitch 2000). På ett liknande sätt gav
kvinnorörelsen upphov till genusforskningen som nu är en allmänt erkänd del
av det akademiska landskapet. Formandet av forskningsfältet kring genus är
således en av feministrörelsens landvinningar.

De tre hörnstenarna
Varför inträdde då en stagnation efter
den andra vågens kvinnorörelse, när
jämställdhetsarbete och genusforskning
institutionaliserats? Den stagnation vi
sett de senaste åren kan ha liknande
orsaker som stagnationen direkt efter
rösträttsrörelsen. Det finns inga uppenbara mål som förenar alla kvinnor och
kan mobilisera en stark rörelse. Det
nuvarande genussystemet är ett svårgripbart socialt och kulturellt uteslutande, en ofta subtil diskriminering som
genomsyrar hela vår existens, till skillnad från den tidigare formella och
påtagliga uteslutningen. Vi kämpar mot
en knepig motståndare i form av patriarkala strukturer mot vilka det behövs
könsmedveten kunskap och avancerade
analyser. Detta leder oss till de tre hörnstenarna och deras interaktion.

Jämställdhetsarbetet
Trots att det officiella jämställdhetsarbetet nu är institutionaliserat såväl nationellt som internationellt är framgångarna inte i relation till det formella
accepterandet och insatserna. Denna
historia går tillbaka till EUs Romfördrag
från 1957 och dess tonvikt på “lika
behandling” av män och kvinnor. Det
liberala likabehandlingskonceptet efterträddes och utökades med begreppet
“positiv särbehandling”, eftersom likabehandling av män och kvinnor ansågs
kunna resultera i större orättvisor för
kvinnor under förhållanden som i sina
utgångspunkter gynnar män. Från 1995
och i synnerhet efter FN:s kvinnokonferens i Beijing har “gender mainstreaming” varit det dominerande konceptet
med fokus på just de strukturer som
favoriserar män och missgynnar kvinnor
(Rees 2002:4). Ingen av dessa varierande tillvägagångssätt har lyckats
avskaffa patriarkala strukturer. Forskare
som kritiskt granskat jämställdhetspolitiken i olika sammanhang och “gender
mainstreaming” i synnerhet har pekat
på dess otillräcklighet (Rees 1998,
2002, Woodward 2001, Verloo 2001).
Kritiken kan sammanfattas i några
punkter: Brist på politisk vilja som tar

sig uttryck i knapp resursering, byråkratisk likgiltighet och även fientlighet.
Brist på expertkunskap, könsmedvetenhet och utbildning som märks i att det
institutionaliserade jämställdhetsarbetet
inte har anammat feminismens teoretiska kunskap. Om det görs överhuvudtaget, uppstår ett dilemma därför att
kunskapen måste översättas till systemets språk och därmed riskerar att
urvattnas och bli tandlös. Sist men inte
minst är det brist på mobiliserande strukturer (Verloo 2001), m.a.o. det saknas
en drivkraft ifrån gräsrotsnivån som kräver att kunskapen tas i anspråk, verktygen tillämpas och kraven tas på allvar.

Genusforskningen
Detta leder oss vidare till den andra
hörnstenen. Trots att genusforskningen
numera är inkorporerad i forskningssamhället är den inte helt accepterad
och i praktiken ständigt ifrågasatt. Den
anklagas för att vara för mycket respektive för litet handlingsorienterad, för
abstrakt eller inte tillräckligt teoretisk,
för att ignorera mångfald och minoritetskvinnor, med mera (Hammersley
1992). Ett dilemma i sammanhanget är
kvinnoforskningens dubbla lojaliteter.
Den är förpliktigad av vetenskapssamhällets förmenta värdeneutralitet och
opartiskhet samtidigt som den har rötter i och lojalitet till kvinnorörelsens
politiska och sociala projekt (Haslanger
and Tuana 2003). Detta har föranlett
spänningsförhållanden mellan den akademiska feminismen och det praktiska
jämställdhetsarbetet där vetenskapssamhällets självständighetsanspråk och
skepsis mot samhällspraktik är viktiga
ingredienser. Ytterligare en spänningspunkt är mäns motstånd mot jämställdhet som genusforskningen först nyligen
börjar teoretisera kring i den kritiska
mansforskningen.

Kvinnorörelsen
Många lärdomar har dragits av kritiken
av det officiella jämställdhetsarbetet,
och i synnerhet av forskningen om
“gender mainstreaming”. Bland annat
att framgångar i jämställdhetsarbetet
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kräver starka påtryckningar från aktörer
utanför systemet. Detta leder oss till den
tredje hörnstenen, kvinnorörelsen som
historiskt sett varit den stora drivkraften
bakom jämställdhetsprojektet. Idag
tycks kvinnorörelsen gå på lågvarv även
om den bilden inte är entydig. Trots viktiga lokala insatser av unga nyfeminister
är det tveksamt om dessa grupper har
fungerat som det mobiliserande nätverk
som nu behövs för att skapa press. De
har saknat bredd och den starka bas som
behövs för att bli en stark drivande kraft
för ytterligare påtryckningar.

ser är stark. Det livaktiga programmet
på Centrum för kvinnostudier bestående av seminarier, konferenser och
föreläsningar har varit en viktig del i
denna process. Förutom presentation av
teoretisk forskning behandlas aktuella
frågor i den pågående offentliga debattten. Dessa evenemang har fungerat som
en intellektuell näringskälla och som ett
teoretiskt ankare i det akademiska livet.
De är välbesökta av folk utanför universitetet och har blivit ett slags forum för
människor intresserade av feminism och
andra radikala samhällsfrågor.

Feministvåren

Den akademiska
feminismens roll

Våren 2003 blev en vändpunkt på
Island då Islands Feministförening bildades, som en reaktion mot en atmosfär
av fientlighet och backlash (Einarsdottir
2002). Redan då stod det klart, genom
partiernas vallistor, att andelen kvinnor
i Alltinget skulle gå ner i valet. Det som
började som en e-postlista på Internet,
skapad av akademiska feminister vid
Islands Universitet i februari, förvandlades en månad senare till en kraftfull
manifestation i Reykjavik när några
hundra personer samlades för att grunda Islands Feministförening. Inom ett
halvår hade nästan 600 personer anslutit sig. Föreningen har en platt organisering i temagrupper och Internet spelar
en nyckelroll i verksamheten.
Föreningen förändrade debattklimatet
dramatiskt våren 2003, intresset för
genusfrågor förnyades och jämställdhet
blev en central fråga i valkampanjen.
Föreningens temagrupper arbetar med
vitt skilda områden så som arbetsmarknads- och lönefrågor, skönhetstävlingar och stereotypisering av kvinnor,
trafficking, pornografisering av det
offentliga rummet och kvinnofientliga
reklam, kvinnors politiska deltagande
och beslutsfattande för att bara nämna
några.
Den akademiska feminismen på
Island har haft en avgörande roll i denna
utveckling. Även om kvinnoforskningsfältet ännu är i sin linda och underresurserat, så kännetecknas det av pionjärsanda och spontanitet. Samarbetet med
aktörer utanför universitetet är livligt
och viljan att nätverka och bygga allian-

Genom denna aktivitet har det akademiska kvinnoforskningssamfundet kunnat överblicka det stora intresset för
feministiska frågor och känna den otåliga och kraftfulla vågen när den kom.
Alla dessa omständigheter har bidragit
till en plattform för aktion, de har skapat grogrunden för Islands Feministförening och försett den med styrka att
agera. Den akademiska feminismen har
stått för intellektuellt stöd och allianser,
den har förmedlat kunskap och
tillhandahållit analyser av kultur och
samhälle som föreningens medlemmar
använder sig av. Den har hjälpt till att
överbrygga klyftan mellan teori och
praktik, mellan intellektuellt och praktiskt arbete - och den har fungerat som
den förlösande kraften.
Sammanfattningsvis kan sägas att ett
fungerande samarbete mellan de tre
hörnstenarna som nämndes i början är
viktiga för att driva jämställdheten
vidare. I tidigare historiska skeden var
kvinnorörelsen den drivande kraften
bakom uppkomsten av det institutionaliserade jämställdhetsarbetet och genusforskningen. I den tredje vågens feminism på Island är dessa roller omvända.
Den akademiska feminismen har hjälpt
till att forma den miljö som gjort det
möjligt för Islands Feministförening att
träda fram som en mobiliserande struktur. Det sägs ibland att kvinnorörelsen
nu finns på universiteten (Segal
2000:6). Den akademiska feminismen
kan emellertid inte och bör inte ersätta
kvinnorörelsen. Men den kan hjälpa till

att utmana den nuvarande stagnationen. Den akademiska feminismen på
Island har fungerat som en mobiliserande struktur i ett kritiskt skede. Den
har visat sig vara en hörnsten i den triangel som behövs för att driva saker
framåt och under vissa historiska
omständigheter kan den fungera genererande för andra krafter.
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Akademisk feminisme
– en sosial bevegelse?
Av BEATRICE HALSAA
Professor og faglig leder, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
beatrice.halsaa@skk.uio.no

Kan kvinneforskningen
analyseres både som et
resultat av kvinnebevegelsen og som en bevegelse i seg selv? Det kan
umiddelbart fortone seg
som selvmotsigende, men
kvinne- og kjønnsforskningen er preget av flere
samtidige og spenningsfylte prosesser i skjæringspunktet mellom stat, akademia og kvinnebevegelse.
Nyere teorier om sosiale
bevegelser kan være fruktbare når vi skal forstå
kvinneforskningens framvekst, etablering og
kunnskapsutvikling.

F

orholdet mellom kvinneforskning
og kvinnebevegelse kan diskuteres
normativt, empirisk og teoretisk.
Mitt fokus her er teoretisk: Hvordan kan
teorier om sosiale bevegelser bidra til å forstå kvinneforskningens utvikling? Hvilke
begrep og perspektiv fra dette teorifeltet
ser spesielt løfterike ut? To konkrete spørsmål er utgangspunkt for drøfting: Kan
kvinneforskningen karakteriseres som en
sosial bevegelse? Kan vi, uavhengig av
dette spørsmålet, nyttiggjøre oss teorier
om sosiale bevegelser når vi skal forstå

kvinneforskningens framvekst, etablering
og kunnskapsutvikling?
Forskningsfeltet sosiale bevegelser var
preget av teoretiske motsetninger på 1970og 1980-tallet. Sosialpsykologiske forståelser av kollektiv protest ble utfordret.
Nord-amerikansk ’ressursmobiliseringsteori’ – inspirert av teorier om rasjonelle
valg – la vekt på sosiopolitisk entreprenørskap, mulighetsstrukturer og organisering
i sin tilnærming til studiet av kollektiv
protest. Evne til å påvirke institusjonell
politikk ble sett som kjennetegn på suksess.
Europeisk-kontinentale teorier om
’nye sosiale bevegelser’ fokuserte derimot
på bevegelsene som uttrykk for nye verdier og konfliktlinjer og forsto protest som
svar på dyptgående strukturelle endringer.
Betydningen for hverdagslivets kulturelle
praksis sto sentralt. I løpet av 1990-tallet
har disse tradisjonene nærmet seg hverandre, inspirert blant annet av nyere sosialpsykologiske og konstruktivistiske tilnærminger med interesse for sosiale bevegelser
som læringsarenaer, møteplasser og kollektiv identitet. Det er nettopp kombinasjonen av flere perspektiver som virker forlokkende med tanke på analyser av kvinneforskningens framvekst og kunnskapsproduksjon.
La meg starte med et paradoks når det
gjelder kvinneforskning som sosiale bevegelser. Mange forskere har framstilt kvinneforskningen som et resultat av den nye
kvinnebevegelsen som vokste fram på
1970-tallet. Ikke bare som et hvilket som
helst resultat, men som kvinnebevegelsens
aller viktigste (Dahlerup 1998). Kvinneforskning – som en etablert institusjon –
illustrerer på en slående måte at kvinnebe-

vegelsen fikk et betydelig gjennomslag.
Dette perspektivet på kvinneforskning
som resultat kunne vært hentet rett ut av
nyere teorier om sosiale bevegelser, fordi
nettopp bevegelsenes evne til å skape
kunnskap, virkelighetsforståelse og identitet er avgjørende kjennetegn (Bergman
2002, Dahlerup 1998). Kvinne- og etter
hvert kjønnsforskningen har fra første
stund utfordret dominerende diskurser om
kjønn, og formidlet alternative forståelser.
På den andre siden blir kvinneforskningen også eksplisitt omtalt som en bevegelse, av noen som den uavhengige kvinnebevegelsens ”teoretiske arm”, av andre
som den politiske feminismens ”kunnskapsavdeling” (Nielsen 1995). Drude
Dahlerup har skrevet at hun som kvinneforsker er ”led i en international bevægelse,
der markerer et nybrud inden forskningsverdene (Dahlerup 1995). I en omfattende
historiografi om framveksten av women’s
studies i USA skriver Marilyn Boxer for
eksempel at kvinneforskningen er ”… one
of the great intellectual movements of our
time”(Boxer 1998). En av nestorene i
norsk kvinneforskning, Harriet Holter,
brukte tilsvarende vendinger da hun
omtalte feltet som ”… en slags verdensomspennende intellektuell bevegelse”
(Holter 1986).
Disse to synspunkter på kvinneforskningen – la oss kalle dem ’resultatperspektiv’ og ’bevegelsesperspektiv’ – kan umiddelbart fortone seg som selvmotsigende
eller gjensidig utelukkende. I lys av nyere
teorier om sosiale bevegelser er det mer
nærliggende å undersøke om vi ikke snarere har å gjøre med et både-og der kvinneforskningen både kan analyseres som et
resultat og som en bevegelse i seg.
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Resultatperspektiv
La oss starte med kvinneforskningen i et
resultatperspektiv. Dette impliserer at
kvinneforskning var en (del av) kvinnebevegelsen, men at den på ett eller annet
tidspunkt sluttet å være det. Det er lett å
finne belegg for at norsk kvinneforskning var en integrert del av den kollektive kvinneprotesten i mobiliseringsfasen
tidlig på 1970-tallet, la oss si i perioden
1970-74. Etter noen hektiske år endret
kvinneprotesten uttrykk, og kvinneforskningen skilte seg ut som et eget felt,
som noe annet enn og atskilt fra kvinnebevegelsen. Ifølge teorier om sosiale
bevegelser gjennomgår bevegelser ulike
faser. De transformeres fra mobilisering
og bevisstgjøring av deltakerne via rutinisering av nye praksiser og ideer, og kan
ende med å bli integrert i etablerte institusjoners normale virksomhet. Den første fasen med én kvinnebevegelse som
omfattet hele spekteret av kvinners sosiale og politiske protester gikk over i en
fase med mer spesialiserte aktiviteter.
Norske kvinneforskere etablerte egne
arenaer innen Akademia, først i form av
konferanser, spredte undervisningstilbud, hovedoppgaver og annen forskning
under betegnelsen kvinneforskning.
Seinere fikk kvinneforskningen et sekretariat i Norges Forskningsråd, sentra ved
universitetene, egne stillinger og tidsskrift.

Deradikalisert eller
repolitisert?
Hvorvidt institusjonaliseringen skal
betraktes som et nederlag, slik teorier om
’nye sosiale bevegelser’ trolig ville hevdet
på 1980-tallet, eller en styrke, slik ressursmobiliseringsteorien ville sagt, er et
spørsmål som hittil har vært lite utforsket. Det er heller ikke gjort mange systematiske studier av forholdet mellom
akademisk feminisme og grasrotfeminisme. Hva slags nye relasjoner, konflikter og samarbeidsarenaer har oppstått? Er
kvinneforskningen transformert fra å
være en sosial bevegelse til å bli en etablert og deradikalisert institusjon, riktignok ikke i form av et politisk parti eller
som tradisjonell ’rutinepolitikk’, men
som en type ’alternativ’ institusjon
(Dahlerup 1998)? Eller er det tegn til
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repolitisering av det feministiske kunnskapsfeltet innenfor dagens teoretiske og
kunnskapspolitiske rammer (Halsaa
2003)?
Mitt utgangspunkt er at kvinne- og
kjønnsforskningen er preget av flere samtidige og spenningsfylte prosesser i skjæringspunktet mellom stat, Akademia og
kvinnebevegelse. Det er inklusjon og
integrasjon på den ene siden, eksklusjon
og marginalisering på den andre:
Kvinner har fått adgang til akademiske
institusjoner og posisjoner, men langt fra
halvparten av de mest sentrale posisjonene; kvinne- og kjønnsperspektiv er inne
på pensumlister og i forskningsprogram i
de fleste fag, men ikke tilstrekkelig i forhold til feltets gjennomgripende relevans. Kort sagt: likestillingsprosessen er
ikke fullført verken når det gjelder antall
eller mainstreaming.

Bevegelsesperspektiv
Hva skjer hvis vi også ser på kvinneforskningen som en sosial bevegelse? Etter en
periode med sammenfiltring med den
nye kvinnebevegelsen i Norge skjer det
som nevnt en fragmentering i og med at
kvinneforskerne gradvis lykkes i å skape
egne institusjoner i Akademia. Men dermed er det ikke sagt at feltets bevegelsestrekk forsvinner. Vi kan si at det snarere
dreier seg om utskilling av en halvautonom kvinneforskningsbevegelse, like
mye berettiget til navnet ”bevegelse” som
for eksempel krisesenterbevegelsen. Også
den er kjennetegnet av spesialisering,
institusjonalisering og suksess når det
gjelder politisk støtte og legitimitet. For
hva er det som karakteriserer en sosial
bevegelse? Bevegelser er bevisste, samfunnsforandrende krefter basert på uformelle nettverk og felles virkelighetsoppfatninger.
Vesentlige trekk er også at det dreier
seg om solidaritet, kollektiv handling og
aktiv deltakelse. Disse kan være orientert
mot myndigheter, hverdagspraksis eller
begge deler – men hensikten er endring.
Sosiale bevegelser er autonome, uavhengig av staten. De tilbyr møteplasser,
et sted for identitetsskaping, utfoldelse
for den enkelte, for dialog og fellesskap
(Stenøien 2002). Forstått som møteplass
i denne betydningen kan kvinneforsk-

ningen med fordel betraktes som en sosial bevegelse. Den er feministisk fordi
kvinneforskningen representerer kollektiv handling som ”explicitly challenges
the dominant gendered power relations
or confronts the gender order” (Bergman
2002:19).

Ressursmobilisering
Det som framfor alt skiller bevegelser
både fra institusjoner og etablerte interesseorganisasjoner er at deltakernes engasjement er deres viktigste ressurs
(Dahlerup 1998:49). Deltakerne er viktige som produsenter av nye forståelser,
både vitenskapsbasert og ikke-vitenskapelig. Også slik forstått kan teorier
om sosiale bevegelser anvendes på kvinneforskningen: Den er et kunnskapsfelt
for å skape og formidle alternative
kjønns- og samfunnsforståelser, og en
møteplass og læringsarena for kjønnspolitisk endring.
Kvinneforskningen har mange av de
kjennetegn som karakteriserer sosiale
bevegelser. At kvinneforskningen også
har andre trekk rokker ikke ved dette.
Hva kan vi så oppnå av innsikt ved å
anvende et bevegelsesperspektiv på kvinneforskningen? Ressursmobiliseringsteori er egnet for å studere feminismens
framvekst som kollektiv protest både i og
utenfor Akademia (Halsaa 2004). På den
ene siden er feminismen et svar på strukturelle problemer og opplevd urett. På
den andre siden oppstår feminismen som
bevegelse fordi handlekraftige aktører ser
sitt snitt til å utnytte nye mulighetsstrukturer. Teorier om ressursmobilisering er
nyttig for å gripe dynamikken mellom
aktører og strukturer, med ’mulighetsrom’ som et sentralt begrep. Når nye
politiske, økonomiske og sosiale mulighetsrom oppstår, og kjønnsrelasjonene
på samme tid forstås i et konfliktperspektiv, synes de historiske betingelser
for kvinners kollektive mobilisering å
være gunstige.
Ressursmobiliseringsteori er selvsagt
ikke den eneste teori som er egnet i studier av kvinne- og kjønnsforskningen.
For å forstå hvordan vitenskapseksterne
faktorer påvirker kunnskapsutviklingen i
Akademia, den samfunnsmessige konteksten for feministisk metodologi og
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empiriske nedslagsfelt, er også teorier om
’nye sosiale bevegelser’ fruktbare.

Hvorfor bevegelsesperspektiv?
Det er generelt interessant å anvende et
bevegelsesperspektiv på kvinneforskningens utvikling for enhver som vil
legge vekt på aktørenes rolle, kollektive
faktorer og endringspotensial:
• Kvinneforskning som handlekraft
– synliggjøring av aktører og konflikter
Kvinne- og kjønnsforskningen vokste
ikke fram som en ren refleks av strukturelle og materielle endringsprosser, som
en ”naturlig følge” av kvinnebevegelsen,
likestillingspolitikken eller Akademias
iboende evne til kunnskapsfornyelse. Alt
dette har vært medvirkende, men ikke
som erstatning for det arbeidet som
bevisst ble utført av enkeltkvinner, nettverk og grupper som ville skape endring.
Kvinneforskningens framvekst og etablering er derfor også en historie om kvinners handlekraft (Eduards 2002). Den er
et uttrykk for kvinners evne til å protestere og etablere nye former for kunnskapspraksis og nye diskursive rammer
for å forstå kjønn. Kort sagt: kvinneforskningens framvekst er et stykke politisk historie – en feministisk sådan.
• Kunnskaping som kollektivt prosjekt – et
identitetsfellesskap
Kvinne- og kjønnsforskning er et kollektivt prosjekt for å utvikle kunnskap i et
feministisk perspektiv, for å få aksept for
kunnskapsfeltet som vitenskap, og for
kvinners rett til å være i Akademia på like
betingelser. Kunnskap foregår ikke i sosiale tomrom, men er tvert om avhengig av
sosiale møter og aksept for å framstå som
kunnskap. Det gjelder like mye for alternativ eller marginal kunnskap som for
den aksepterte og rådende. Kvinneforskningen som opposisjonelt kunnskapsfelt hadde ikke kunnet vokse fram
uten gjennom et fellesskap som sørget
for konstruktiv kritikk og støtte, som
skapte rom for strategiske diskusjoner,
som kunne mobiliseres til konkrete
aksjoner når det trengtes. Hvordan ble
”vi-følelsen” skapt, vedlikeholdt og forandret? Hva slags refleksivitet er det rom
for i ”vi-følelsen”? ”Mesterverk blir ikke

unnfanget alene og i ensomhet, de er
resultatet av mange års felles tenkning, av
folkets tenkning, slik at massenes erfaringer ligger bak den enkeltes stemme”
skrev Virginia Woolf i A Room of One’s
Own i 1928. For å forandre kunnskap og
virkelighetsforståelse er det avgjørende
med sosiale relasjoner. Sannheten er feilbarlig og kan bare skapes gjennom kommunikasjon der påstander konfronteres
og korrigeres i møte med andre påstander (Stenøien 2004).
• Kunnskap som forandrings- og
motstandskraft – diskursiv politikk som
grunnlag for institusjonelle og hverdagslige
endringer
Kvinneforskningen skapte alternative
diskurser om kjønn og alternative akademiske praksiser. Kvinneforskningens
framvekst er dermed en fortelling om
kvinners (og noen menns) myndiggjøring (empowerment) og evner til å yte
vedvarende kollektiv motstand mot
rådende kjønnsforståelser og handlingsmønstre i Akademia og samfunnet utenfor. Kvinneforskningens bidrag til feministiske endringsprosjekt er teoriutvikling – her forstått som systematisk refleksjon over konkrete kvinner, representasjoner av kvinner, kjønnssystemer og
kjønnsrelasjoner. Systematisk refleksjon
kan gi styrket handlekraft: ”Part of theory’s practical value lies in its abstract and
systematic character….Without abstraction of some sort, there could be no
thought or speech (Nussbaum 2000).
Teorier påvirker politiske beslutninger i
offentligheten, kulturelle praksiser i
hverdagen og er virksomme gjennom
diskursive fornyelser. Mer konkret bidrar
kvinne- og kjønnsforskningen med praktisk kunnskap til politikkutforming og evaluering, og med synliggjøring og
dokumentasjon av kjønn som avmakt,
motmakt og overmakt.

Politisk gjennomslag og
alternativ kunnskap
Teorier om sosiale bevegelser legger vekt
på ulike forhold når utviklingsforløp,
suksess og gjennomslag vurderes. Noen
har sett institusjonalisering og politisk
gjennomslag som sentralt. Inklusjon i
det politiske samfunn av bevegelsers

medlemmer og ideer er målestokk for
suksess. Andre har vært opptatt av bevegelsers evne til å påvirke hverdagsliv og
kultur, kort sagt av livet utenfor politikken. Bevegelsen er da mer et mål i seg
selv, og målestokken på suksess er om
bevegelsen makter å forbli forankret i
sivilsamfunnet og bevare seg selv som
nettopp sosial bevegelse. Nyere brobyggingsteorier som fokuserer sosiale bevegelser som sosial konstruksjon legger
som nevnt vekt på deres evne til å produsere alternativ kunnskap, forståelse og
mening. I den grad vi er opptatt av
kvinne- og kjønnsforskningens suksess
eller fiasko synes det fruktbart å se både
på dens politiske og sosio-kulturelle
gjennomslag, dens betydning både på
kultur og fordeling, på normer og materiell. Også for dette formål synes teorier
om sosiale bevegelser relevant – uansett
om kvinneforskningen primært forstås
som bevegelse eller institusjon.
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Kvindebevægelsen er i en bølgedal i Norden, der overhales
af 3. verdenslande som Mosambique! Der er ellers nok at
tage fat på; pornoficering af det offentlige rum, silikonebryster i gavepapir og g-strege til ni-årige - Men gnisten til
at starte en kvindebevægelse mangler, og alene kan du
intet stille op, lyder det fra professor Drude Dahlerup,
Stockholm Universitet, i Norden også kjent som brobygger
mellem kvindebevægelsen og kvindeforskningen i Norden.
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D

rude Dahlerup ser glad ud ved
synet af de fremsatte croissanter. Hun nåede ikke morgenmaden i Stockholm, inden hun steg på
flyet til Danmark, derefter fangede bussen til Nørrebro i København og nu sidder klar til interview.
Den 59-årige professor i statsvidenskab ved Stockholms Universitet, har
ikke sovet hele natten. I stedet har hun
redigeret på en international antologi
med fokus på kvotering og kvinderepræsentation i parlamenter over hele verden.
Den manglende nattesøvn kan nu ikke
spores. Drude Dahlerup er til stede og
engagementet mere end fornemmes.
Drude Dahlerup er uomtvisteligt en
af de skarpeste spydspidser indenfor
kvindebevægelsens udvikling og kønsforskning i Norden. Hendes viden og
produktion på området er stor, og her
vejer ikke mindst hendes monumentale
tobindsværk ”Rødstrømperne” om den
danske bevægelsens udvikling, tungt i
vægtskålen. Hun var med andre ord
skræddersyet til et af Nordens første professorater inden for kønsvidenskaben,
der blev opslået i Statsvidenskab på
Stockholm Universitet i 1998. Dahlerup
søgte og fik stillingen, som hun nu på
sjette år bestrider.
– Sådan et professorat var aldrig tidligere slået op i Danmark, og der var heller ikke udsigt til det, og eftersom mine
børn var flyttet hjemmefra tænkte jeg,
”nu skal der ske noget nyt, og så fik jeg
det!”.
Drude Dahlerup, der er født og
opvokset i Danmark, rykkede teltpælene
op og flyttede til Stockholm. I sit kvindepolitiske arbejde både som aktivist og
professionel var Dahlerups fokus i forvejen for en stor del på Norden - og hendes mand er svensker - så Stockholm føltes ikke som et kæmpe mentalt spring.

Nationalitet: nordisk
Den almene danske befolkning forbinder primært Drude Dahlerup med
hendes politiske engagement i EU-modstandsbevægelsen, Junibevægelsen, som
hun i mange år var talskvinde for og er
medstifter af. Om det siger hun:
”Junibevægelsen hører min fritid til. Jeg
har trukket mig tilbage som talskvinde,

men man skal ikke vide sig sikker på, at
jeg ikke pludseligt en dag dukker op på
den front igen”.
I det øvrige Norden betragtes Drude
Dahlerup dog derimod først og fremmest som en betydningsfuld pioner i
rødstrømpebevægelsen og brobygger
mellem kvindebevægelsen og kvindeforskningen. De nordiske lande har taget
Drude Dahlerup til sig i en grad, at hun
beskrives som mere nordisk end dansk af
flere, som NIKK har talt med i forbindelse med dette interview. Føler hun det
også selv sådan?
– Ja, absolut. I 1980’erne arbejdede
jeg på to store nordiske projekter (dels
Brytprojektet – der var forsøgsvirksomhed på at bryde det stærkt kønsopdelte
arbejdsmarked, dels bogen ”Vi har ventet længe nok”, som udkom på alle fem
nordiske sprog, red.) og det gav mig et
meget stort kendskab til alle de nordiske
lande. Jeg bor og arbejder, som sagt, i
Stockholm, rejser meget rundt til konferencer og seminarer i Norden, så jeg ved
slet ikke, om der er noget, der hedder
”derhjemme” mere for mig.
– Men i min sjæl er jeg dansk, selvom jeg synes, at både naturen og politikken er mere spændende i Sverige, lyder
det fra Dahlerup, der ikke glemmer at
tilføje, at hun også er meget glad for
Norge, Finland og Island.

Intellektuelle måtte have
små bryster
En af de første rødstrømper, der så
dagens lys i den vestlige del af Danmark
i 1970’erne var Drude Dahlerup, der var
med til at starte rødstrømpebevægelsen i
Århus, da inspirationen fra USA og
Holland blæste indover Norden.
Hvorfor de nye feministiske vinde fangede den unge Drudes opmærksomhed
var ikke så mærkeligt.
– Vi er tre piger, der er opvokset med
en feministisk mor, og det er jo en god
ballast at have med hjemmefra. Jeg studerede på Aarhus Universitet i de år, og
man mærkede en fuldstændig usamtidighed mellem dét, at her var vi kvindelige studerende – unge, smarte og kloge,
og så herskede der samtidig denne kvindeopfattelse…! Kvinden skulle holde
kæft og være smuk, som Vita Andersen

skrev (dansk forfatter, red). Vores mandlige studenterkammerater kom fx sammen med gymnasiepiger, og de var flove,
hvis pigerne åbnede munden. Altså, normerne var fuldstændig ulidelige, siger
Drude Dahlerup så man virkelig tror på
det. Jeg kan huske tidspunkter, hvor
man rystende stillede nogle spørgsmål
om kvinder og køn, og senere hørte vi ad
omveje, at det første kvindeforskningsbibliotek, som vi skabte i 1980’erne blev
kaldt for ”menstruationsrummet” af
vore mandlige kollegaer. Hvis kvinder
var intellektuelle, så havde de i hvert fald
små bryster, fortæller Drude Dahlerup
om datidens groteske syn på intellektuelle kvinder. En debat, der i øvrigt på
mærkværdigvis pludselig igen netop er
dukket op i Sverige med en kendt
kvindelig avislederskribent i fortroppen.
– Det var umuligt at sprænge rammerne alene. Man måtte være mange,
men var man det, blev det til gengæld
utroligt stærkt, som det jo gjorde med
rødstrømpebevægelsen. Og det kan man
måske lære noget af i dag. Der er nogle,
der mener, at hvis bare rødstrømperne
havde klædt sig lidt pænere på og taget
make-up på, så var de måske ikke blevet
så ugleset siden hen. Det mener jeg er
helt forkert.
Hvorfor?
– Vi brød med nogle fastlåste strukturer og tog afstand fra at skulle leve op
til skønhedsidealer, og når man var
mange sammen, så kunne man det jo
gøre det. Vi var avantgarden af pigerne.

Du ændrer intet ved at være
pæn og tilpasset
– Hvad siger du til nogle af nyfeministernes kritik af og distancering til rødstrømpebevægelsen; at den var for bombastisk i
sit udtryk. I brændte fx bh’erne og smed
læbestiften væk?
– Mange nyfeminister mener jo faktisk, at det arbejde rødstrømperne gjorde
var nødvendigt, vigtigt og godt,
Eksempelvis folkene bag en bog som den
svenske Fittstim har udtrykt sig klart om
det. Og altså – man ændrer ikke verden
ved at være pæn og tilpasset, men ved at
overskride nogle grænser. Vi skulle bryde
igennem traditionens mur, og hvis man
tror, det gøres ved at være pæn, så har
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man ikke forstået, hvordan bevægelser
ændrer verden. Det drejer sig om
nytænkning og nye praksisser. Det kan
gøres ved at forarge, overskride grænser,
men ikke ved at være pæn.
– Mange nyfeminister går jo med både
bh og læbestift og ville ikke drømme om at
lade være?
– Det er da også fint nok. Den nye
generation er præget af sin tid, og tager
naturligvis en form for afstand til den
forrige kvindebevægelse. Sådan var det
også med rødstrømperne. Vi synes jo, at
Dansk Kvindesamfund var nogle lidt
gammeldags hattedamer. Hver ny generation må have sit udtryk, og jeg synes,
at de unge gør et smadder flot arbejde,
erklærer Drude Dahlerup, der dog
mener, at intet af det, der foregår i dag
på det nordiske kvindepolitiske plan kan
gøre det ud for en bevægelse.
– Kvindebevægelsen i Norden er
nede i en bølgedal lige nu. Måske lige
med undtagelse af Sverige og også
Island, som har et opsving netop nu,
hvor man har etableret en ny kvindeorganisation. Men kvindebevægelsen er
altid kommet i bølger. Vi har haft rigtig
flotte perioder bl.a. i 1880’erne og igen
omkring stemmeretskampen i 1910-20
og med den nye kvindemobilisering i
1970erne og 80’erne. Disse perioder var
præget af en masse organisation, ideologiske diskussioner og meget synlighed.
Og så blev der stille. Jeg synes, man kan
sige, at kvindebevægelsen er som havet den kommer i bølger, men lader sig ikke
stoppe.

Kvindebevægelserne tager
ikke ved lære
Det er typisk for kvindebevægelsen, at
den ikke har taget ved lære af den forrige bølge, mener Drude Dahlerup.
Kvindebevægelsen foregår i brud, siger
hun .
– Jeg tror bl.a. det skyldes, hvad forfatteren Susan Faludi kalder backlash;
hver gang der har været en bølge, så dukker modstanden op. Fx om den gale rødstrømpebevægelse. ”Var de i virkeligheden ikke alle sammen lesbiske mandehadere med lilla ble?”. Det samme skete
i 1930’erne efter højdepunktet, hvor
kvinderne havde fået stemmeret, så kom
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modvægten. Nu skulle kvinderne hjem
til kødgryderne. Dengang lød det også:
”Var de ikke bare ugifte pebermøer, der
manglede en mand?”, hvorpå de unge
piger tænkte, ”Arhh, det her er vist frygteligt gammeldags at være med til. Det
må vi hellere lade være at blande os i”.
Jeg opfatter det som en modstandsform,
hvor man forsøger at ramme kvinderne
på kvindeligheden, og det rammer de
unge piger ganske hårdt.
– Du siger at kvindebevægelsen er i en
bølgedal lige nu,, men der er jo ellers rigeligt at tage fat på, fx pornoficering af det
offentlige rum, salg af g-strege til 9-årige
piger, siliconelæber og bryster i konfirmationsgave osv. Er den nye generation af
feminister simpelthen for magelige og slappe?
– Det er rigtigt, at der nu er brug for
en meget stærk kvindebevægelse. Der er
dog flere og flere, som tager disse emner
op i debatindlæg, i bøger osv. Det kræver
mod og er flot, men for at det virkelig
skal rykke noget, kræver det, at man lægger sig i selen for at bryde igennem
denne mur af meget stærke interesser.
Det kan du kun gøre kollektivt og indtil
videre ser vi kun individuelle tiltag, forklarer Drude Dahlerup, der dog ser spirende tegn på liv blandt de helt unge
svenske gymnasiepiger, som danner
”Tjejgrupper” med feministisk indhold.
– Måske kan det blive starten på en
ny bølge, for det begynder altid med
græsrødderne. Måske er også de forskellige bøger som ”Fittstim”, ”Femkamp”
osv. starten på en ny bølge.
– Mener du hermed at tingene bevæger
sig i en positiv retning?
– Skal jeg svare helt ærligt?
– Ja tak.
– Da jeg blev spurgt om det samme
for ti år siden, troede jeg, at nu ville der
ske noget, men jeg er lidt i tvivl om det
er udtryk for professionel optimisme
eller om det er realistisk. Så jeg er i tvivl.
Vi er oppe imod meget stærke erhvervsmæssige modkræfter.
– Jeg er begrænset optimist. Der skal
en gnist til. Forskellige faktorer skal
tænde samtidig, for at man kan starte en
bevægelse. Hvis jeg havde den eksakte
opskrift, kunne jeg starte en stor græsrodsorganisation i morgen, men så let er

det ikke. - Men Gud jo! Der er mange
ting at kæmpe imod.

Kvotering - Norden ikke
længere modellen
Når den næste bølge kommer, vil den
blive global, og tingene vil i langt højere
grad ske i spring, mener Drude
Dahlerup.
– Verden er præget af kaos, og det
bliver interessant at se, om kvinderne er
i stand til at bruge disse opbrudsmomenter og foretage nogle spring fremad.
Man skal evne at gribe momentet, når
det viser sig, siger Drude Dahlerup, der
mener, at denne evne vil gøre sig gældende på mange andre områder i verden.
– Hvor de nordiske lande har kørt i
det langsomme spor og har været præget
af gradualisme – et skridt ad gangen - så
vil tingene nu og fremover i langt højere
grad bevæge sig i springende opbrud.
Professor Dahlerup tænker her ikke
mindst på, hvor mange år, det har taget
kvinderne i Norden at opnå politisk
repræsentation i folkestyret.
I de seneste to år har Dahlerup ledet
projektet, ”Quotas - a key to equality?”,
der handler om den nye tendens i verden
til at øge kvinderepræsentationen ved at
indføre forskellige former for kønskvotering ved valgene. Projektet, som
Dahlerup er arkitekten bag, er støttet af
midler fra det svenske Videnskapsrådet
og drives i samarbejde med den internationale demokratiorganisation, IDEA.
Formålet med Quotas-projektet er at
følge udviklingen i landene, der indfører
kønskvotering i parlamenterne. Arbejdet
består bl.a. i at skabe debat via konferencer og seminarer, fremme forskningen i
de enkelte lande og følge op på området,
hvor faren er, at repræsentationen bliver
symbolsk, og kvinderne blot bliver
marionetter for magtfulde mænd. Det er
der eksempler på, og derfor følger
Quotas-projektet nøje implementeringen af reglerne, men Dahlerup har indtil
videre flest positive historier at berette.
– Tolv lande i Latinamerika har vedtaget kvotering ved lovændring for at få
flere kvinder ind i parlamentet. Det
samme sker i Sydasien og Afrika. Vi taler
om lande som Bangladesh, Indonesien og selv Marokko. Det er vildt. You don’t
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believe it! Det er simpelthen enormt
spændende. Det vinder virkelig frem, og
min pointe er, at de nordiske lande ikke
længere er model, hvad ligestilling og
kvinderepræsentation angår. Os som
ellers altid har ligget nummer ét på
verdensrangslisten, gøres nu rangen stridig af Costa Rica, Sydafrika og
Mosambique!
– Når jeg ude i verden bliver spurgt,
hvor lang tid det tog for os i Danmark fx
at få 30% kvinder valgt ind i Folketinget
og svarer, ”sådan ca. 70-80 år”, siger de,
”we are not gonna wait that long”. Man
vil ikke, som Norden har gjort det, vente
på, at kvinderne udvikler ressourcer i
civilsamfundet, uddannelses- og arbejdsmæssigt, så de langsomt bliver stærkere
og så kan få større repræsentation. Så nu
ser vi altså nogle lande – også ikkedemokratiske - der tager nogle gevaldige
interessante, historiske spring fremad,
fortæller Drude Dahlerup, der bl.a. har
lært, at kvotering af kvinder ikke kan
finde sted uden en stærk og aktiv kvindebevægelse bag.
– Det er altid kvindebevægelserne,
der skubber på for at få det til at lykkes,
og det er dem, der bakker op, kritiserer,
sætte kvindespørgsmål på dagsordnen
osv. - Og faktisk er der kvindeforskningscentre i alle verdens lande nu. Jeg garanterer ikke for Nordkorea, men én ting er
sikkert - det er ikke i Norden, kvindebevægelsen rykker nu. Det er i 3.
Verdenslandene. Vi bliver overhalet af
Costa Rica og Sydafrika, og det synes jeg
da er utroligt spændende. Danmark er
endda ved at gå helt i stå.

mange i den danske rødstrømpebevægelse, der sagde, ”Bvadrr”. Altså, det troede vi simpelthen ikke på. Kvindeår ét
år, og så var det mandeår alle de andre år,
ikke? Det grinede vi meget af, og så skulle det være alle de dér spadserdragtdamer, der skulle holde nogle konferencer
and so what? Og at Udenrigsministeriet
nu skulle til at gå til møde om feminisme, synes vi bare var far out. Så jeg var
blandt de græsrødder, der sagde, ”Nu må
I virkelig stoppe. Hvad skal vi dog bruge
den slags til”, men øhh… jeg må jo indrømme, at for specielt den 3. verden har
FNs kvindekonferencer haft meget stor
betydning. Der er blevet etableret et
internationalt netværk af feminister, som
trods store forskelligheder kan bruge
hinanden. Det giver rygstød og en legitimitet, at kvinderne kan vende hjem med
en vedtaget deklaration i hånden og sige,
”Nu skal I se her. Det skal vi også have”.
Det kan være vedrørende kvotering, vold
mod kvinder osv. Nu har man ligesom
verdenssamfundet i ryggen, og så kan
der ske noget.
– Jeg kan også se, at i mange lande
betragtes ligestilling som tegn på, at man
er moderne. Det bliver en del af landets
image. Det gælder især for Latinamerika
og vel egentlig også herhjemme. Når EU
kommissionens formand gerne vil have
flere kvinder ind på posterne, tror jeg
ikke det er fordi han er feminist, men
fordi han tænker på sit image. Og i
Sverige kalder statsministeren blandt
mange andre mandlige politikere sig for
feminist.

’”Jeg har ændret mig”

Mainstreaming i skrivebordsskufferne

– Hvad er det, der giver 3. verdenslandene
det overskud og den magt, der skal til for at
sætte gang i disse ting?
– Alle, jeg møder rundt omkring i 3.
verdenslandede siger, at FNs kvindekonference – især konferencen i Beijing i
1995 – har spillet en utrolig stor rolle for
kvindebevægelserne.
Drude Dahlerup stopper op et øjeblik…. og fortsætter:
– Og der må jeg indrømme, at jeg
faktisk har ændret mig. Da FNs første
kvindekonference fandt sted i 1975, og
det samme år blev Kvindeår, var vi

– Men der er jo blandt Nordens lande forskel på, hvor hot et emne som ligestilling er.
I Danmark har man fx nedlagt Ligestillingsrådet, og Ligestillingsministeren
findes nu som Socialminister og herunder
som såkaldt Minister for ligestilling. Det er
lige pludselig ikke så godt at tale om ligestilling mere i Danmark, hvor det modsatte synes at være tilfældet i Sverige og i det
øvrige Norden.
– Det er jeg helt enig i. Jeg har for
nylig lavet en analyse til Den Danske
Magtudredning, hvor jeg i en artikel
sammenligner Danmark og Sverige. Der

er ingen tvivl om, at Danmark er gået i
stå og endda er ramt af backlash. Det
skyldes ikke kun den borgerlige regering,
men også den forrige socialdemokratiske. Der skete ingenting! Jeg har f.eks.
sammenlignet åbningstaler i det danske
Folketing og i den svenske Riksdag. Den
daværende danske statsminister, Poul
Nyrup Rasmussen nævner ordet ligestilling første og eneste gang i sin åbningstale i 1993, mens de svenske statsministre, uanset partifarve, taler om ligestilling, feminisme, vold mod kvinder, indvandrerkvinders uddannelser osv. i hver
eneste åbningstale/regeringsförklaring.
Det er meget meget mærkeligt, fordi
Danmark var så berømt for den stærke
kvindemobilisering i 1970’erne, hvor
nordiske kvinder valfartede til bl.a. den
feministiske Femø sommerlejr. Danmark sakker også bagud i forhold til
Norge, Island og Finland, og det
begyndte allerede i 90’erne.
– Hvorfor tror du?
– Danmark er sådan en laissez faire
nation. I Sverige og Norge ved man
godt, at der fortsat er meget at kæmpe
for. I Danmark tror vi, at vi har opnået
ligestilling, og vi har jo fået indført
mainstreamingsstrategi, som dog ikke
har haft nogen effekt. Ideen med at ligestilling skal gennemsyre alle organer er
dybest set god, men muligheden for et
flop er ganske stor. Mainstreaming i
Trafikrådet fx, hvor ingen har begreb
om, hvad det vil sige. Der ligger mange
ligestillingsplaner i skrivebordsskuffer
rundt omkring, men det skal jo bruges.
– Hvad kan være gået galt, udover
denne laissez faire mentalitet, du siger,
præger danskerne?
– Jamen, det er meget svært at svare
på. Som sagt har kvindebevægelsen altid
bevæget sig i bølger. I Danmark er der
lidt organisation, nogle professionelle
folk gør et flot stykke arbejde, men græsrodsniveauet er helt væk. Den officielle
ligestillingspolitik, statsfeminismen behøver en stærk og kritisk kvindebevægelse på græsrodsniveau. Alligevel er de
nordiske lande generelt ikke på en bølgetop, siger Drude Dahlerup, der - professional optimisme eller ej - håber, at
bølgen kommer med et internationalt
skumsprøjt, der vil gå over i historien.
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Kvinnors organisering
Av MALIN RÖNNBLOM
Fil dr. , Kvinnovetenskapligt forum,
Umeå Universitet
malin.ronnblom@cws.umu.se

Den gängse bilden av kvinnors organisering
är en urban företeelse med särskilda emancipatoriska förtecken. Kvinnogrupper på landet
sammankopplas ofta med så kallade traditionella, ”kvinnliga” värden som per definition
betraktas som privata och därmed apolitiska.
På så sätt skapas en norm för frigörelse som
utgår från ett urbant tolkningsföreträde.

”Jag kan inte förstå vad kvinnogrupper
på landet som saftar, syltar och tovar
mössor har med politik att göra! Hur
kan du presentera en uppsats om kvinnor och politik i Sverige utan att ta hänsyn till att vi faktiskt har världens högsta
kvinnorepresentation i den svenska riksdagen?!”
Den här kommentaren fälldes på en
internationell konferens där jag i mitten
av nittiotalet presenterade en uppsats
om kvinnors organisering i svensk glesbygd. Uttalandet kom från en svensk
kollega som var mycket indignerad över
hur jag valt att studera och presentera
svensk politik ur ett könsperspektiv. Jag
har valt citatet som en illustration av två
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i glesbygd
utgångspunkter som behöver problematiseras – att politik hör samman med
etablerade politiska institutioner samt
att centrum, staden, är den plats där
politik bedrivs.

Göra bygden bättre
Mitt intresse av att studera kvinnors
organisering har alltid hämtat näring
från feministisk kritik av den etablerade,
liberala förståelsen av politik. Kvinnors
organisering bör i sig ses som politiskt
handlande och kan dessutom ses som
ett ifrågasättande av traditionella förståelser av politik. Den form av kvinnors organisering som jag studerade
som en del av arbetet med min avhand-

ling var kvinnogrupper i några mindre
kommuner i norra Sverige (Rönnblom
2002). Dessa grupper förenades framför
allt genom sina övergripande målsättningar – att göra bygden bättre för
kvinnor, men även barn och män, att bo
i. Inriktningen var med andra ord bred
snarare än avgränsad till något särskilt
område som arbete, kultur eller inflytandefrågor. Två av grupperna arbetade
exempelvis mycket aktivt för att starta
kvinnouniversitet i sina kommuner,
efter den modell som Berit Ås lanserade
i Norge, utifrån en vilja att arbeta för
förändring med en tydlig, feministisk
profil och med betoning på utbildning.
För de kvinnor som var aktiva i egna

grupper var delaktighet centralt och att
organisera sig i nätverk ett sätt att arbeta demokratiskt, även om denna organisationsform ställde till problem när
grupperna exempelvis ansökte om
finansiering för olika projekt. En av
mina informanter uttryckte sin syn på
gruppens målsättning på följande vis:
”Jag tycker att det är svårt att säga att
det finns nåt speciellt syfte, eller jag ser
det inte så. Det är självklart att vi jobbbar för kvinnor, för och med kvinnor
kan man säga, men sen tycker jag att vi
har så många olika projekt på gång som
är olika, det kan vara både miljö, IT och
jämställdhetsfrågor.”
Genom att studera dessa kvinnogrupper ville jag sätta fokus på hur
kvinnor arbetar politiskt även utanför
de parlamentariska formerna. Ganska
snart insåg jag även att den form av
kvinnors organisering som jag valt att
studera långt ifrån stämde överens med
de gängse föreställningarna av vad
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kvinnorörelse ”är”. Kvinnors organisering i glesbygd – som enligt min uppfattning stod för en spännande utmaning av hur lokalsamhället skulle organiseras – uppfattades även i feministiska
forskningskretsar ofta som apolitiskt.
Den gängse bilden av kvinnors organisering är en urban företeelse med särskilda emancipatoriska förtecken.
Kvinnogrupper på landet sammankopplas ofta med så kallade traditionella,
”kvinnliga” värden som per definition
betraktas som privata och därmed apolitiska. På så sätt skapas en norm för frigörelse som utgår från ett urbant
tolkningsföreträde.

Okunniga bakåtsträvare
I det moderna projektet har staden
ansetts stå för utveckling och nyskapande samtidigt som landsbygd/glesbygd kopplats samman med bakåtsträvande och inskränkthet. Glesbygden
framställs ofta som i behov av stöd för
att inte gå under, samtidigt som storstädernas investeringar betraktas som självklara. I linje med att glesbygden betraktas som mer traditionell än staden konstrueras även ”glesbygdskvinnan” som
”mer underordnad” än ”stadskvinnan”,
för övrigt på ett liknande sätt som ”tredje världens kvinnor” görs till mer
underordnade än ”västvärldens kvinnor” (se Buss 1999, Forsberg 1996). Ett
tydligt exempel på detta var hur kvinnnor i glesbygd beskrevs i samband med
Sveriges folkomröstning om ett medlemskap i EU. Utifrån att en majoritet
av dessa kvinnor var negativa till ett
medlemskap framställdes de både i
media och av politiker som okunniga
bakåtsträvare som inte förstod sitt eget
bästa, som traditionalister som inte förstod hur utveckling genereras. Detta är
tillskrivningar som delvis upprepades
inför förra årets EMU omröstning.
I mina intervjuer med kvinnor aktiva i lokala kvinnogrupper frågade jag
om hur de såg på betydelsen av platsen,
det faktum att de levde på landet eller i
en mindre stad långt norrut. Flera av
svaren gav uttryck för hur de uppfattade
stadsbornas fördomar om kvinnor och
män på landet. En av dem formulerade
problemet på följande sätt: ”Jag har
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aldrig förstått var för jag ska vara mer
förtyckt för att min man jagar på lördagar, jämfört med en kvinna som bor i
stan vars man ser på tipsextra och dricker öl?”.

En territoriell
nödvändighetsdiskurs
Utflyttningen från norra Sveriges inland
och glesbygd, och inte minst när det
gäller unga kvinnors flyttningsmönster,
har sedan mitten av åttiotalet varit föremål för politiska diskussioner. Hotbilder
om glesbygdens utarmning på grund av
arbetslöshet och utflyttning har kombinerats med talet om att ”behålla kvinnor
i glesbygd” för att ”trygga bygdens överlevnad”. Kvinnor har i många sammanhang gjorts till en resurs som glesbygden
inte kan vara utan (Rönnblom 1996).
Starka inslag av nödvändighet finns
också med när kvinnor aktiva i lokala
kvinnogrupper själva argumenterar för
sin organisering. Ingen av de kvinnor
jag intervjuade organiserade sig för att
de ville utan för att de såg sig tvungna.
För att kunna bo kvar såg de sig tvungna att skapa sina egna förutsättningar i
ett samhälle som de uppfattade som till
stor del dominerat av mäns intressen.
Deras kritik gällde inte bara situationen
på arbetsmarknaden utan framför allt
möjligheterna till inflytande över politiska prioriteringar.
Det är med andra ord en betoning
av nödvändighet som tydliggörs när
betydelsen av platsen förs in i analysen.
Nödvändighet som drivkraft för kvinnors organisering bör alltså ses i relation
till att kvinnor i glesbygd ”tvingas”
(över)leva på ett territorium som definieras som perifert och bakåtsträvande.
Med andra ord präglas kvinnors organisering i glesbygd av en slags platsbunden
”nödvändighetsdiskurs”. I och för sig kan
all politisk organisering ses som ett
resultat av ett slags ”tvång”, att orättvisor tvingar fram organisering. Och visst
finns det andra former av kvinnors organisering som också präglas av nödvändighet, inte minst de grupper som arbetar mot mäns våld mot kvinnor, men
denna nödvändighet är inte på samma
sätt kopplad till platsen. På tvärs mot de
föreställningar om konformism och tra-

ditionalism som ofta framförs mot
kvinnors organisering i glesbygd vill jag
hävda att denna organisering, just på
grund av att dess breda målsättning, bär
med sig stora likheter med den etablerade lokalpolitikens agenda och därmed
kan utgöra ett alternativ till hur etablerad politik kan bedrivas på lokal nivå.

Institutionalisering
Samtidigt som jag började intressera
mig för kvinnors organisering i glesbygd
påbörjades en institutionalisering av
denna rörelse. Eller rättare sagt hade
denna institutionalisering inletts redan i
mitten av åttiotalet genom offentligt
finansierade ”kvinnoprojekt” vars syfte
var att ”behålla kvinnorna” i glesbygden.
I den regionalpolitiska proposition som
presenterades 1993 uttalades dock
behovet av ett kvinnoperspektiv i regionalpolitiken för första gången. Den tidigare mansdominansen skulle uppvägas,
bland annat genom inrättandet av resurscentra för kvinnor på olika nivåer. Ett
nationellt resurscentra för kvinnor
inrättades i Stockholm samtidigt som
alla landets länsstyrelser fick i uppdrag
att starta regionala resurscentra för
kvinnor. Varje län fick i stort sett fria
händer att formera sitt resurscentra
utifrån de förutsättningar och traditioner som fanns regionalt. Inga särskilda
pengar tillkom dock för detta arbete.
Även om dessa resurscentra skulle vara
till för alla kvinnor i länen betonades
vikten av att kvinnor i glesbygd och
landsbygd skulle ägnas särskilt intresse,
bland annat genom att initiera utvecklingsprojekt och bedriva kompetenshöjande verksamhet. Innehållet kunde
handla om allt från nätverksbyggande
till att ge kurser i byautveckling. Det
nationella resurscentrat skulle framför
allt ansvara för informationsspridning
och samordning i relation till den regionala nivån.
Efter något år blev det även möjligt
att starta lokala resurscentra och många
av dessa hade sin grund i lokala kvinnogrupper. I inledningsskedet var också
dessa grupper den tänkta målgruppen
och det så kallade ”underifrånperspektivet” i resurscentras arbete betonades.
Samtidigt kan skapandet av resurscentra
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betraktas som en slags institutionalisering av en politisk rörelse. Lokala
kvinnogrupper kunde självklart dra
nytta av detta, på samma gång som de
blev inplacerade i en slags resurscentrahierarki som bland annat innebar allt
strängare ramar för och beteckningar på
deras verksamhet.
Resurscentra för kvinnor på olika
nivåer kan tolkas på olika sätt. Dels som
ett statlig stöd till kvinnor som vill förändra sin och andra kvinnors situation,
dels som en parallell organisation till
länsstyrelsens verksamhet, men med
betydligt mindre resurser. Den senare
tolkningen kan tyckas överdriven men
gör det möjligt att sätta sökljuset på den
etablerade politiken. Vad säger institutionaliseringen av resurscentra för
kvinnor om hur kön produceras i den
etablerade politiken? Har kvinnors politiska handlingsutrymme vidgats genom
att kvinnors frågor har fått en egen
plattform – eller har det har marginaliserats? Även själva benämningen av
denna institutionalisering är värd att
lyfta fram. ”Resurscentra” signalerar en
verksamhet för grupper/personer i särskilt behov av stöd. Att definieras som i
behov av stöd är dubbelt. Å ena sidan
kan det vara positivt att kvinnors situation i glesbygd, och position i regionalpolitiken, uppmärksammas. Å den
andra innebär detta en reproduktion av
”glesbygdskvinnan” som i behov av stöd
vilket genererar en passiv position.
Genom att ”kvinnorna” sätts i centrum
granskas inte heller männens position
på det regionalpolitiska fältet. Kvinnorna snarare än könsordningen görs
till problemet.

Den etablerade politikens
diskursiva ramar
Från mitten av nittiotalet och fram till
idag har instruktioner och regelverk
kring resurscentra för kvinnor smalnats
av och stramats åt. Det nationella
resurscentrat lades ner i början av tjugohundratalet, och redan i den regionalpolitiska proposition som kom 1998
avskaffades ansvaret för länsstyrelserna
att se till att varje län hade ett regionalt
resurscentra. Samtidigt har antalet lokala resurscentra för kvinnor ökat och

uppgick år 2001 till 120 stycken.
I den nya regionala utvecklingspolitiken, som politikområdet benämns
sedan 2001, inkluderas även resurscentra för kvinnor men idag ser skrivningarna helt annorlunda ut. Från den
vida målsättning som formulerades
inledningsvis har regeringen valt att
successivt styra in resurscentras verksamhet mot tillväxt- och sysselsättningsfrågor. De projektmedel som idag kan
ges till lokala resurscentra ska användas
för att stödja projekt som är inriktade på
näringslivsutveckling, sysselsättning och
kvinnors företagande.
Denna förändring av resurscentras
inriktning hänger självfallet samman
med förändringar på det regionalpolitiska fältet som helhet. Svensk regionalpolitik har gått från att betona möjligheter att leva och bo i alla delar av landet till att fokusera betydelsen av ekonomisk tillväxt och starka regioner. Denna
utveckling har också betytt att de (få)
åtgärder som handlar om att stödja
kvinnor i mångt och mycket reproducerar bilden av kvinnor som ett problem i
tillväxtarbetet, ett problem i behov av
stöd.
De diskursiva ramar som byggs upp
genom den etablerade politiken både
möjliggör och koopterar idéer om förändring. Inrättandet av resurscentra på
regional men framför allt lokal nivå gav
möjligheter för kvinnogrupper i glesbygd att få tillgång till ekonomiska
resurser. Samtidigt innebar det regelverk
kring resurscentra som successivt växte
fram att de idéer och den verksamhet
som var möjlig att genomföra blev
offentligt styrd. I slutet av nittiotalet var
exempelvis ett av kraven för att ett lokalt
resurscentra skulle få bildas att det hade
bra kontakter med den kommun där de
var verksamma. I mina intervjuer med
kvinnor aktiva i lokala kvinnogrupper
var det helt tydligt att de flesta uppfattade att motståndet mot deras verksamhet låg hos de lokala politikerna.
Idag, tio år efter det att resurscentraorganisationen etablerades i Sverige, är
det svårt att hitta den livaktiga organisering av kvinnor i glesbygd som jag
mötte då. Till stora delar har den institutionalisering av kvinnors organisering

i glesbygd som skedde inneburit att den
politiska potentialen till stora delar gått
förlorad. Från att utmana den etablerade politikens sätt att arbeta med förändring pågår nu en verksamhet som till
stora delar är anpassad till den tillväxtinriktade regionala utvecklingspolitiken. Att hamna i en nära relation till
staten av ekonomiska skäl är inget unikt
för lokala kvinnogrupper i glesbygd
utan kanske snarare något som i viss
utsträckning kännetecknar svensk
kvinnorörelse. Exempelvis visar Amy
Elman hur nära sammanbundna de
svenska kvinnojourernas arbete är med
staten, framför allt genom att staten
finansierar stora delar av jourernas verksamhet och därmed kan ställa implicita
och explicita krav på jourernas verksamhet (Elman 1996).

Kvinnors politiska handlande
Jag anser att det är viktigt att analysera
vad de institutionaliserade former för
statsfeminism som har tagit sig starka
uttryck i Sverige under de senaste tretttio åren betyder för möjligheterna för
den feministiska rörelsen, för kvinnogrupper att sätta frågor på den politiska
agendan och kanske framför allt vad
som händer med dessa frågor när de har
blivit placerade där. Här skulle en mer
ingående granskning av hur kvinnors
organisering i glesbygd institutionaliserats under de senaste tio åren kunna
bidra med viktig kunskap. Men för att
detta ska vara möjligt måste denna organisering, då som nu, synliggöras just
som ett uttryck för kvinnors politiska
handlande.
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Mansrörelsen i Sverige på 1970-talet

Kvinnorörelsens
LILLEBROR
Av HELENA HILL
Doktorand i idéhistoria, Institutionen för historiska studier,
Genusforskarskolan, Umeå universitet
helena.hill@histstud.umu.se

Som ett avtryck från 1970-talets debatt om mansrollen lever velourpappan och
mjukismannen kvar i allmänhetens medvetande - främst som ett avskräckande
exempel på hur män inte bör vara. Reaktionerna på den förhållandevis lilla
svenska mansrörelsen blev både starka och långvariga och visar på sprängkraften
i budskapet. Att som man utmana den rådande genusordningen var inte
okontroversiellt.

D

en nya kvinnorörelsens kritik
mot män och manssamhälle
inspirerade män på 1970-talet
att börja reflektera över sin egen roll i
samhället. Kvinnorörelsen kritiserade
till en början främst det kapitalistiska
systemet och menade att även män
påtvingades en ”roll” av manlighet.
Därför behövde även män befrias.
Många män kände sig träffade och såg i
teorierna om det förtryckande manssamhället en förklaring till varför de inte
kände sig bekväma med sin manlighet
eller varför de, trots sin överordnade
position i samhället, inte ansåg sin situation som fördelaktig och inte heller
kände sig som förtryckare. Många män
upplevde att de blivit lurade och kände
behov av förändring.

Genuin vilja?
I början av 1970-talet startade de första
mansgrupperna och så småningom bildades en förening: Befria mannen. I mitt

avhandlingsarbete om mansfrågor och
mansfrigörelse under 1970-talet diskuterar jag bland annat den svenska mansrörelsen och dess försök att överträda
rådande genusordning. Inom den nya
kvinnorörelsen var man inte alltid positiva till mansrollsdebatten och såg
ibland med misstänksamhet på mansgrupperna. Hur var förhållandet till den
nya kvinnorörelsen? Kan man se mansrörelsen som en manlig motsvarighet till
kvinnorörelsen och fanns det några likheter dem emellan? Var mansrörelsens
tal om att stödja kvinnokampen och viljan att störta partiarkatet genuint?
Utgångspunkten för mansgrupperna
var att män hade få eller inga nära relationer och därför inte hade någon att
tala med om känslor, relationer, livssituation med mera. Genom att samlas tillsammans med andra män och diskutera
sin situation upptäckte männen att de
inte var ensamma om sina problem och
började utarbeta strategier för att

genomföra en förändring. Medvetandehöjning och samtalsterapi blev arbetsredskapen. Målet var att befria sig från
den traditionella och förtryckande
mansrollen, men att stödja kvinnokampen och bidra till ett jämställt samhälle
framhävdes också som viktigt.
Under de följande åren genomfördes
en rad olika aktiviteter: utställningar,
kurser, seminarier, mansgrupper och
mansläger med det gemensamma målet
att befria män samt stödja kvinnorörelsen. Flera av mansgrupperna gick
samman i ett nätverk som fick namnet
Befria mannen och 1978 bildades föreningen med samma namn. Befria
mannen beskrev syftet med föreningen
som följer:
Befria mannen arbetar främst för att
befria män från könsbundna rollbeteenden. Men ytterst vill vi tillsammans med
kvinnorörelsen och andra progressiva
krafter förändra samhället i sådan riktning att det blir möjligt för oss männ-
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Idealisera kvinnor

niskor att leva och arbeta tillsammans
under jämlika former.

dessutom farlig och destruktiv för både
män och kvinnor.

Personlig förändring

Uppmärksammade i media

Det gavs också ut flera debattböcker i
ämnet med titlar som exempelvis
Mannen i manssamhället, Den manliga
mystiken, Rätten att vara människa och
Befria mannen! Trots de många aktiviteterna, så framstår mansrörelsen i jämförelse med den nya kvinnorörelsen som
en mycket liten och oorganiserad
rörelse. Antalet engagerade låg långt
ifrån kvinnorörelsens antal och det var
främst bland medelklassmän i storstäder
som fenomenet existerade. Föreningen
Befria mannen hade mellan 100 och 130
medlemmar under sina första 7-8 år,
sedan omvandlades de till en mansjour.
Genomslagskraften i samhället var inte
heller lika stor som kvinnorörelsens.
När kvinnorörelsen uppmanade till
kamp mot patriarkatet uppmanade
mansrörelsen män att stanna hemma
och avstå från karriären för att istället ta
hand om hem och barn, vilket förstås
inte var lika slagkraftigt. I linje med
kvinnorörelsens slogan ”det personliga
är politiskt” menade männen att personliga erfarenheter var politiskt viktiga.
Men man kan säga att mansrörelsen
gick åt motsatt håll i förhållande till
kvinnorörelsen. Eftersom män traditionellt sysslat med politik och samhälle, så
menade debattörerna att det var viktigt
att män nu ägnade sig åt det personliga,
dvs. mansrollen. Politiken skulle på så
sätt föras in i det privata istället för tvärtom.
Den traditionella mansrollen framställdes som destruktiv och förtryckande. Män tvingades vara tuffa, hårda
och göra karriär, menade männen och
målet var att också män skulle kunna
vara mjuka, mänskliga och ha personliga relationer. Titeln på boken Rätten att
vara människa (Anderson et al (1975)
sammanfattade vad det handlade om:
inte manligt eller kvinnligt, utan
mänskligt. De flesta debattörer var dock
överens om att kvinnor var mer förtryckta enn män. Män förtrycktes
genom att de pådyvlades mansrollen,
men förtryckte sedan i sin tur kvinnor.
Den traditionella mansrollen ansågs

Men under några år i mitten av 1970talet blev ändå dessa försök till omformning av mansrollen livligt uppmärksammade i media. Befria mannen blev
omskrivna som ”Kvinnorörelsens lillebror” och ”Den svenska mansrörelsen”
och när RFSU sommaren 1977 arrangerade sitt första veckolånga mansläger var
TV där och filmade händelsen
(Mandoki 1981). I både vecko- och
dagspress, likaväl som i tidskrifter och
debattböcker framställdes ”mansrörelsen” som en ny och viktig rörelse på
frammarsch. Flera tidskrifter, däribland
Vi, Vi mänskor, RFSU bulletin för sex och
samlevnad samt Hertha hade temanummer om män och mansroll.
Det fanns alltså en mängd olika
företeelser som existerade sida vid sida
under några år. Utan gemensam organisation, utan styrelse eller fast struktur,
men med tydliga gemensamma idéer
och utgångspunkter.

Hos de flesta mansrollsdebattörer fanns
en tendens att idealisera kvinnors liv
och göra det till ideal för framtiden. Det
gjorde att kvinnoförtrycket stundtals
bagatelliserades. Även om idealet
beskrevs som ”mänskligt” så var det de
värderingar som traditionellt hade
ansetts ”kvinnliga” som hyllades och
män uppmanades lära sig uttrycka känslor, utveckla relationen till barn och bli
mjukare och mindre aggressiva. Någon
ville att stickning skulle vara ett stående
inslag på manslägren, eftersom det verkade så rogivande (Fisher 1978). Makt,
karriär och statussymboler nedvärderades. Nära och så kallade ”äkta” relationer prioriterades, samtidigt fanns det en
vilja att vara politisk som gjorde att samhällsperspektivet alltid fanns närvarande, men arbetet fördes som jag
nämnt på det personliga planet. Det
fanns en medvetenhet om att man verkade i ett större sammanhang, liksom en
vilja att som rörelse bidra till politisk
förändring. Om än med ”personliga”
medel.

”En gemensam kamp”

Förtryckare eller förtryckt?

Om kvinnorörelsen stundtals var skeptisk till mansrörelsen så var mansrörelsen i stort sett eniga om att solidariteten med kvinnorörelsen var mycket
viktig. Föreningen Befria mannen ansåg
att de två rörelserna på sikt skulle gå
ihop till en, eftersom målet var gemensamt. I olika intervjuer med män ur
mansrörelsen hävdades att kvinnokampens framgångar var minst lika viktiga
som mansrörelsens. Erik Centerwall,
aktiv inom både RFSU Bulletin, mansgrupper och Befria mannen menade att
mansrörelsens syfte både var att frigöra
männen och att stödja kvinnokampen:
”Det här är ett arbete som förs jämsides
med kvinnokampen och som till slut
måste bli en gemensam kamp”, skriver
han i RFSU Bulletin (nr 3-4 1978:12).
Ofta sågs den nya kvinnorörelsens
arbetssätt och framgångar som en förebild att ta efter. Att arbeta i små medvetandehöjande grupper blev till exempel
ett vanligt arbetssätt och många män
ansåg att kvinnor hade kommit mycket
längre i sin personliga frigörelse.

Från att tidigare framförallt ha betraktats som förtryckare framställdes nu
män även som förtryckta. Samtidigt
som samhället beskrevs som ett manssamhälle, där män hade makt och privilegier i förhållande till kvinnor framställdes alltså män som offer. Hur
stämmer dessa åsikter med varandra?
Kan man vara både förtryckare och förtryckt? För att förstå hur de två åsikterna kunde kombineras krävs en analys
av hur begreppet ”makt” definierades.
Mansrörelsen menade att det var det
kapitalistiska samhället som var orsaken
till att både män och kvinnor förtrycktes. Förtrycket syftade till att bibehålla
maktfördelningen mellan både klasser
och kön det vill säga mäns makt över
kvinnor och kapitalistens makt över
arbetaren. Makt kopplades därmed ihop
med det borgerliga och kapitalistiska
samhället och var därför inte något som
eftersträvades, utan framställdes som
mycket negativt. Det kan sägas ligga i
1970-talets ”tidsanda” att sträva efter att
komma bort ifrån makt och hierarki.
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Det var istället en jämlikhetsideologi
som rådde, där alla skulle ha lika mycket att säga till om och alla var lika mycket värda.
Genom att framställa makt som
något negativt och oönskat framstår inte
mäns situation som fördelaktig. På så
sätt kunde män förklaras vara förtryckta
trots sin överordnade position i samhället. Att män hade mer makt motsades
inte, men makt definierades som något
förhållandevis betydelselöst och ointressant som det inte var värt att eftersträva, utan som mest var betungande.
Som Michael Kimmel påpekar, uppfattar de som innehar makt sällan själva att
de har makt (Kimmel 1999). Också
Robert Connell har analyserat maktbegreppet baserat på upplevelsen av att ha
makt (Connel 1995, 1996).

Mansfrigörelse eller
kvinnokamp?
I artikelns inledning ställdes frågan
huruvida man kan se mansrörelsen som
en manlig motsvarighet till kvinnorörelsen. Idémässigt var de ganska överens och målet kan således sägas vara
gemensamt. Men utgångspunkterna för
deras kamp skilde sig fundamentalt åt.
Där kvinnorörelsen bildades ur en vilja
att tillskansa sig samma rättigheter som
män, skaffa sig tillträde till samhällslivet
och slippa ha hela ansvaret för hem och
barn, bildades mansrörelsen ur en längtan efter ”det lilla livet”. Att vara nära
sina barn, få tillgång till sina känslor och
slippa prestige och karriär män emellan.
Kvinnorörelsen hade en tydligare definierad fiende och slogs ifrån ett underifrånperspektiv för att uppnå samhälleliga rättigheter. Mansrörelsen verkade ur
ett ovanifrånperspektiv och arbetade för
att män skulle avsäga sig sina samhälleliga privilegier. På dessa punkter fanns
alltså avsevärda skillnader mellan de två
rörelserna och förmodligen är det en del
av förklaringen till varför den ena blev
stor och framgångsrik under 1970-talet
medan den andra främst förblev en
angelägenhet för några få entusiastiska
anhängare.

Svårt att ”byta roll”
Stödet till kvinnokampen tycks ha varit

genuint, åtminstone i mansrörelsens
inledningsskede.
Efterhand upplevde emellertid en
del män att det inte var så lätt att ”byta
roll” och de ansåg att det var kvinnors
värderingar som styrt deras handlingar.
Det var också svårt att ”byta roll” av den
anledningen att män som överträdde
gränsen för det manliga genuset både
blev hånade och förlöjligade och miste
inte bara sin maktposition utan även sin
samhälleliga status. Robert Connell har
konstaterat att män i mansrörelsen själva blev ”det underordnade könet”
(Connell ibid). Denna utveckling
skedde även inom föreningen Befria
mannen. Medlemmar hävdade nu att
mäns förändring inte skulle ske på
kvinnors villkor utan måste ske på
männens egna villkor. Det riktades kritik mot ”velourpapporna” som Kalle
Ljungström, medlem i föreningen,
menade var en ”underlig bastardform –
en man i kvinnoskepnad!” . Det var inte
heller längre tal om att förändra mansrollen. Ingen kritik riktades mot den
rådande mansrollen utan man menade
att den endast behövde kompletteras
och utvecklas.
Det har alltså skett en attitydförändring inom föreningen från en betoning
av det könsneutrala ideal som förespråkades i mitten av 1970-talet och fram
till 1980, mot en betoning på det könsspecifika, åsikten att män skall möta
män och endast kan förverkliga sig tillsammans med andra män. De två syftena, mäns befrielse och stödet till kvinnokampen var därmed inte längre lika
lätta att förena.

Mot en ny genusordning ?
Uppslutningen kring mansfrågorna blev
inte så stor som männen hade hoppats
på och mansföreningarna utvecklades
aldrig till några breda folkrörelser. Efter
att under några år i mitten av 70-talet
ha varit flitigt uppmärksammade i
media minskade rapporteringen om
mansrörelsen och ”den nya mannen”.
Trots det kvarstår faktum att det under
några år gjordes intensiva försök att
skapa en mansrörelse med syfte att förändra mansrollen och bidra till att
kvinnoförtrycket upphörde. Genom att

utmana gränserna för vad som accepterades som manligt visade mansrörelsen
på ett annat sätt att leva som inte innebar mäns dominans över kvinnor. Män
som tog avstånd från den dominerande
manligheten och överträdde gränsen till
kvinnligt genus gjorde inte bara manligheten synlig utan även omanligheten.
Och den omanlige mannen tydliggjorde
i sin tur den ”normala mannens” makt
och statusposition i samhället. Mäns
bild av sin egen betydelse utmanades av
den nya mansrollen som byggde på fullständig jämlikhet mellan könen.
De idéer om män och manlighet
som uppstod under 1970-talet har
emellertid haft betydelse för framtida
idéer om manlighet. Under de följande
decennierna har engagemanget och
intresset för både mansforskning och
mansfrågor växt betydligt. Det är inte
längre kontroversiellt med en man som
drar sitt barn i barnvagn på stan.
Samtidigt lever velourpapporna och
mjukismännen kvar som hotbilder om
vad som kan hända om man som man
korsar gränsen för manligt genus.
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Den norske boka RÅTEKST kom i 1999, rett i hælene på svenske Fittstim. Her var
de unge feministene. De fikk fort merkelappen individualister. Hadde de noen
politisk agenda – og i såfall, hvordan ville de jobbe for samfunnsendring?

L

enge var feminist noe 1970-talls,
noe fra kornete svart/hvitt opptak av demonstrasjonstog på TV.
Helt til en gjeng unge kvinner i Sverige,
mest skribenter og journalister, i 1999
ga ut antologien Fittstim. Fittstimen
spredte seg til Island, der den ble til
Píkuturfan (2001). I Danmark ble den
til boken Fisseflokken (1999) og inspirerte til Nu er det nok. Så er det sagt
(2000). Men kortest var veien til Norge.
Oversettelsen kom først, og ble i rekordfart fulgt av to egne norske utgaver:
RÅTEKST (1999) og Martriark (1999).
Her var unge kvinner, som i likhet med
meg bare hadde lest og hørt om 1970tallets kvinnekamp. Nå skrev de sine
egne historier om å være ung kvinne i
det de hadde trodd var likestillingslandet. De konstaterte at så ikke var tilfelle
– og erklærte at de var: feminister.

Rumpa mi
Så her var feministene – men hvor var
organisasjonene? Spørsmålet meldte seg
raskt, for det gikk jo ikke an å melde seg
inn i RÅTEKST, det var jo bare ei bok.
Jentene som hadde laget boken turnerte
riktignok skoler, ungdomsklubber,

8.mars-arrangementer, bokhandlere og
studentersamfunn. De skrev innlegg og
argumenterte. De hørtes på radio og
kunne tas nærmere i øyesyn på TV. Men
her var ingen valgt ledelse, program eller
medlemskort. Var de bare en gjeng med
individualister som kun brydde seg om
slanking, sex, knefett og størrelsen på
egen rumpe? De skrev nemlig om det.
Journalist og programleder Anne
Sandvik for eksempel: ”Rumpa mi holder omtrent til begynnelsen av førstegym: En eller annen har kjøpt et ukeblad med et oppslag om karakterisering
av kroppsformer… Etter en lang debattrunde vedtar komplekskomiteen at jeg
har firkantrumpe… Hjerterumpe er
finest”. Burde ikke disse jentene i 20årene heller være opptatt av 6-timersdagen? Burde de ikke oppsøkt etablerte
kvinneorganisasjoner som Kvinnefronten, eller et politisk parti?
Når de ikke gjorde det, måtte det
være et tegn på at feminismen denne
gangen kom i en form for superindividualist-utgave, konkluderte noen. En
utgave tilpasset det Anthony Giddens
kaller høy- eller senmodernitet
(Giddens 1999:11). Vår tid, der de tra-

disjonelle båndene knyttet til klasse og
andre seige strukturer er kuttet over, og
der man ”...shop around in the supermarket of identites” (Bauman 2000:83).
Det handlende individet, som stadig
kjøper, bygger og ombygger sin identitet, har problemer med å inngå i faste
fellesskap. Problemer identifiseres som
egenskaper ved det enkelte individ, noe
som ikke lenger kan løses kollektivt,
men som må tas hånd om av hver
enkelt. En slik privatisert individualitet
gir ifølge Bauman, ufrihet (1999: 6366)
En slik forståelse forutsetter at det er
en motsetning mellom individualisme
og felleskap eller kollektiver. Men hva
om dette ikke er en nødvendig motsetning. Hva om det er typen fellesskap
som er problemet, ikke selve fellesskapet? Hva tenkte de unge kvinnene selv
om politisk innflytelse, fellesskap, organisering og om hvordan de ville jobbe
for å forandre det de syntes var galt?
Dette ble prosjektet for min hovedoppgave i sosiologi, hvor jeg intervjuet 11 av
de 19 bidragsytere i den norske boka
RÅTEKST (Bråten 2002).
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Ikke helt vellykka
individualister
Disse unge kvinnene forstår seg selv som
individualister. Det skulle bare mangle,
for hvis det er noe som dominerer i den
store fortellingen om unge mennesker,
er det at de skaper seg selv. Og til en viss
grad stemmer det – disse jentene vil
gjøre sine egne valg. De vil ha en jobb
de liker, tjene egne penger og velge
hvem de er. Samtidig stemmer det ikke,
for som en av dem påpeker: ”Folk er jo
ikke vellykka individualister! De er jo
livredde for hva andre tror om dem.”
Hele RÅTEKST handler i prinsippet
om dette: At de som kvinner ikke er frie,
at de ikke oppfyller definisjonen av individualisering som fristilling fra konvensjonsstyrte tanker om egne valgmuligheter
(Lorentzen 2003: 133). For hvis de var
fristilte, så var det vel ikke så farlig med
rumper, slanking og hvordan man bør
være kvinne. Hvis de var fristilte – også
fra forventninger og krav til kjønn –
ville det ikke være noen grunn til å kalle
seg feminist.
RÅTEKST er, slik de ser det, langt
fra et individuelt prosjekt. En av dem
understreker: ”….men et rent individuelt prosjekt, nei det er jeg overhode ikke
enig i. For det (forhold de beskriver i
boka) gjelder jo noe som skjer med en
hel kategori mennesker, noe som alle
jenter og kvinner blir utsatt for, og da
gjelder det å kjenne igjen hva det er. Og
da har vi noe felles.”
Fellesskapet avvises ikke, tvert imot.
RÅTEKST er ett svar på søken etter fellesskap. Slik en av jentene formulerer
det: ”…jeg lette på en måte etter et fellesskap, men samtidig ikke det der
klamme fellesskapet som blir når det
blir for smalt”.
De oppfatter kvinneorganisasjoner
og partier som ”for smalt”, i betydning
for trangt. De beskriver hvordan medlemskap innebærer tilslutning til hele
programmer og ”pakker”, og en innordning i et hierarki der de selv må begynne helt på bunnen mens det er toppen
som bestemmer. De ”hele pakkene”
innebærer også klare forventninger til
hvordan man bør være. Er man medlem
i Kvinnefronten, SV eller Natur og
Ungdom, er man på en spesiell måte.
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Flere har erfaringer fra ulike politiske
ungdomsorganisasjoner, for eksempel
hun som sier det slik: ”…Det var så teit
– ’men hva om jeg har lyst til å sminke
meg og stemme RV, går det an?’ Det ble
litt sånn: ’Ha, ha, ha – se, jeg gjør det
nå!”.

Ikke rasjonelt heller
Medlemskort innebærer, slik de ser det,
å måtte forsvare alt organisasjonen står
for og alt tillitsvalgte gjør, noe som er
vanskelig når man ikke er ”enig i alt”.
Organisasjonshierarkiene oppfattes som
preget av maktkamp, redsel for uenighet
og avvik, og debatter der det kanskje
ikke er det beste argumentet som når
fram: ” For man får inntrykk av at hvis
du brenner for en sak, og søker kunnskap om noe, og finner fram kunnskap
og argumenterer for det, så vil ikke det
nå fram i en politisk organisasjon, fordi
man hele tiden må ha andre strategier
for å nå fram der.”
Hvis man vil snakke til andre unge
jenter om feminisme, tror de ikke et
parti eller en organisasjon er det beste
stedet å snakke fra: ”Jeg tror at de som
er 15 år nå, det er ikke der de henter
informasjonen sin. Det er ikke dem de
hører på…jeg tror jeg kan gjøre mer
andre steder.” Medlemskap oppfattes
altså heller ikke som et særlig rasjonelt
valg.

Usynlige stengsler
Mye av det RÅTEKST-forfatterne har å
utsette på likestillingslandet Norge,
handler om diskriminering som ikke
fjernes ved vedtak: sannheter, oppfatninger, holdninger og fortellinger om
hvordan kvinners seksualitet, kropp og
ønsker bør være, hvordan hun bør
utforme morsrolle, oppfattes i akademia
og på en mannsdominert arbeidsplass.
Kanskje er den største utfordringen
sannheten om at likestilling er innført,
og at feminisme ikke lenger er noe ”å
mase med”, i hvert fall ikke i Norge og
Norden. Disse sakene skiller seg fra 6timersdag og barnehageplasser ved at de
er vanskeligere å både identifisere, definere og endre. De er det en av de unge
kvinnene kaller ”subtile”. Hvis man tar
opp at det bare er gutter som blir pro-

sjektledere på jobben, risikerer man å bli
møtt med at ”...hun er overfølsom” og
”nå ser du ting som egentlig ikke finnes
her”. Slike ”usynlige” hindringer kan
oppleves like urettferdige som en diskriminerende lov. Og de er kanskje enda
vanskeligere å bekjempe.
De unge kvinnene vet at det eksisterer mange myter om feminister.
Vulgærmyter, sier en av dem. Som at
feminister er: ”...70-tallsradisser og
masse sånn der fotformsko-greier, og
stygge lesbedamer som går i tog og
roper...”. Med et slik utgangspunkt er
det et prosjekt i seg selv å rehabilitere
feminisme som kult. Og da er det kanskje ikke så lurt å slå seg sammen med
”70-tallsradissene”.

Alternativt: Femail Bonding
Boka RÅTEKST er en alternativ måte å
nå unge jenter på. Men flere har også
individuelle prosjekter på gang: franzine, teatergruppe, film, frilans skribentvirksomhet – og ikke minst: å bruke
jobben sin. Gjennom jobber i media og
med informasjon, kan de gjøre sitt for å
prege den offentlige debatten. Hvis det
er kommandohøyder i det norske samfunnet de sikter mot å innta, er det ikke
som parlamentarisk leder, statsråd eller
stortingspresident – snarere redaktør i
en av de store riksavisene.
Deres alternative fellesskap er nettverk på nettet: Femail bonding. Det
begynner som en e-postliste for
RÅTEKST-forfatterene, og utvikler seg
til møteplass og debattforum for nesten
hundre kvinner: ”...et slags fellesskap”,
slik en av jentene beskriver det. Poenget
er den frie og åpne debatten, dialogen,
ideene og at deltakerne skal ”backe”
hverandre. Inngangsbilletten er at du er
feminist og at du kjenner noen som kan
rekruttere deg. Dessuten er det, når jeg
gjør mine intervjuer, viktig at de som er
med ”vil hverandre vel”. Man trenger
ikke være enige, tvert imot, da blir det
dødt og kjedelig. Samtidig skal dette
være et sted hvor man kan ”hive seg
utpå”, prøve ut tanker og resonnementer som ikke er fullt utviklet og som
man kanskje trekker tilbake dagen etter.
Det skal være trygt, understreker flere av
jentene. Derfor var e-post-lista lukket,
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og lå ikke åpen på nettet for alle som
ville se.
Seinere fikk Femail Bonding skarp
kritikk for dette. Våren 2003 ble det
medieoppslag om at lista var en hemmelig møteplass for innflytelsesrike
kvinner. Det ble satt spørsmålstegn ved
integriteten til journalistene som var
med. Resultatet var at flere trakk seg ut,
og at debattene nå kan følges og overvåkes av alle som ønsker det, på nettet.
Slik har Femail Bonding fått nok et
kjennetegn som skiller lista fra partier
og organisasjoner: her er alle debatter
åpne. I tillegg er her ingen program,
valgt ledelse, organisasjonshierarki,
medlemskontingent eller vedtak. Lista,
eller nettverket, har ingen plass i det
politiske systemets høringsrunder og
vedtaksprosesser.

”...det er kanskje noe i veien med de
jævla hyllene da.”, sier en av de jeg intervjuer når hun beskriver hvordan
RÅTEKST ikke lot seg plassere innenfor etablerte litterære genre. Samtidig
beskriver hun, slik jeg tolker det, disse
unge kvinnenes forhold til det etablerte
politiske systemet. Engasjementet
mangler ikke, heller ikke forståelsen av
at feminisme ikke er en individuell sak.
Men de politiske fellesskapene som finnes på markedet, frister ikke. Hyllene
passer ikke.

beskriver ikke dette som avkobling fra
det politiske fellesskapet, snarere som en
frikobling , en ”frisættelse”. Christensen
er kritisk til de som setter likhetstegn
mellom individualisering og individualisme, og som tolker avstanden til formell politikk inn i en demokratisk forfallshistorie. Hun mener det skygger for
å se alternative politiske fellesskap, og at
det dekker over potensialet til fornyelse
som ligger i en mer kritisk og refleksiv
holdning til ”bedstefædrenes megaorganisationer” (Christensen 2003).
Christensens unge kvinner er i slekt
med dem jeg intervjuet. Slik deres synspunkter også kan etterspores i kvantitative data. Kristin Srømsnes har analysert
data fra Medborgerundersøkelsen som
ble foretatt i den norske Makt og demokratiutredningen. Hun slår fast at i
aldersgruppen 25-34 år er knapt en av ti
partimedlemmer. Blant ikke-medlemmer oppgis motstand mot å binde seg til
hele pakker med politiske standpunkter,
som den viktigste årsaken (Stømsnes
2003). Kanskje er dette en vel så viktig
forklaring på hvorfor antallet medlemmer i de politiske partiene ble halvert fra
1980 – 2000 (Heidar/Saglie 2002), som
at de unge er individualister som ikke
vil/kan inngå i fellesskap og at de mangler engasjement på fellesskapets vegne.
En forklaring som ellers har vært mye
brukt i undersøkelser om ungdom og
demokrati.

Ikke så sære

Rosa nye feminister

Er de 11 unge kvinnene jeg snakket
med spesielle? Ann-Dorte Christensen
har som ledd i den danske maktutredningen skrevet rapporten Fortællinger
om identitet og magt. Unge kvinder i senmoderniteten (2003). Hun har intervjuet unge kvinner fra det venstreradikale
miljøet, fra ATTAC og en gruppe totalt
uorganiserte. Hun utforsker deres politiske identitet gjennom holdninger til
demokrati, til det representative politiske systemet og til kjønnspolitikk.
Christensen beskriver kvinnene, som i
holdninger og synspunkter innbyrdes er
svært forskjellige, som individualiserte
og refleksive, og som kritiske til den etablerte politikken. De avviser, i hvert fall
pr. i dag å være aktive der. Men hun

I Norge fikk vi nylig tidsskriftet Fett.
Her er en redaksjon med unge kvinner
som i følge redaktør Kritin Engh Førde
har laget det de selv har savnet: ”...en
feministisk deloffentlighet, en arena der
feministiske problemstillinger og debatt
står i sentrum” (Fett nr. 1/2004).
I mars 2003 startet Den isländska
feministföreningen opp i Reykjavik,
etter ett år hadde de 700 medlemmer.
De organiserer seg i arbeidsgrupper og
nettverk, og det berettes om en alternativ offentlighet for feminisme, ikke bare
en virtuell verden på internett og i
mediene, men også i den fysiske verden.
De holder både møter, kunstutstillinger
og ulike typer humoristiske aksjoner.
Med et glimt i øyet skaper de avstand til

Hyllene som ikke passer

oppfatningen av feminister som grå og
humørløse – blant annet ved å ha valgt
fargen rosa til t-skjorter, jakkemerker,
nyhetsbrev og ulike stunts (Svansdóttir
2004:417). Kanskje er det der Fettredaksjonen har hentet inspirasjon til
sine første forside i ulike sjatteringer av
rosa.
I Finland har de unge feministene
gjort noe deres nordiske søstre så langt
ikke har våget seg på: tatt over en av forrige generasjons kvinneorganisasjoner. I
Kvinnosaksförbundet Unionen har en
gjeng 20-årige kvinner marsjert inn. Og
siden det fantes mange journalister og
en grafisk designer blant dem, startet de
magasinet Tulva i 2002 (Mäkelä 2004).
Noe Fett-redaksjonen omtaler som sitt
”søstermagasin”, slik de også henter
inspirasjon fra det svenske feministmagasinet bang (som har eksistert helt
siden 1991).
Noen kaller dem den tredje bølgen
feminister – og på ett vis er de en invidualistisk bølge, opptatt som mange er
med å ta avstand fra gamle organisasjonshierarkier, politiske pakkeløsninger
og 70-tallsfeministers historiske image.
Sett fra en annen synsvinkel er de ekstremt fellesskapssøkende, og kanskje i
ferd med å bygge hyller, arenaer, offentligheter og møteplasser slik det passer
dem.
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När man talar om
feministisk eller lesbisk
aktivism är rumsliga frågor av avgörande betydelse. I Finland saknas
lesbofeministiska caféer,
lokaler och bokhandlar,
men däremot finns det
två abstrakta rum.
Dessa är å ena sidan de
växlande platser som
kulturfestivalen
Tribadernas nätter och
dagar använder sig av
och å andra sidan det
virtuella rum som den
finska lesbiska e-postlistan, Sapfo-listan,
skapar. I denna artikel
skall vi fokusera just
dessa två rum och visa
dels hur kultur fungerar
som politik, dels hur en
kulturell organisering
kan möjliggöra en snabb
politisk reaktion1.

Foto: Synnöve Rabb
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Annamari Vänskä, forskare i visuell kultur och sångare i gruppen Kullervon kosto har
uppträtt och föreläst i varje festival från 2000-2004.

I

samband med att redaktörerna för
antologin Femkamp (2004) efterlyste
texter om dagens nordiska feminism
väcktes vårt intresse för hur politik förstås inom olika feministiska rörelser.
Kan till exempel kultur vara politik? Är
politik inte alls kultur?
Det tycks vara vanligt att likställa
politisk aktivism med en tro på empiri
(statistik), en strävan efter lagändringar
samt en kamp för social service. Eftersom siffror och en realistisk återgivning
av verkligheten inte nödvändigtvis är
högst på agendan inom kulturen är det
möjligt att en politisk aktivism, i den
mån den sker inom kulturen, blir osynlig. Konstens språk är nämligen sällan
empiriskt, men genom det emotionella
kan detta språk beröra människan.

En mångkulturell festival
blir till
År 2000 gick en grupp LBT2-människor
med olika kulturella bakgrunder ihop
för att arrangera LBT kulturfestivalen
Tribadernas nätter och dagar (om festiva-

lens namn se Hepolampi 2004) i
Helsingfors. Staden var då en av många
europeiska kulturhuvudstäder och initiativet till festivalen hade tagits av en privatperson, Gili Orr, som i ett mail på
Sapfo-listan efterlyste lesbisk kultur i
kulturhuvudstadsårets program samt
undrade om det fanns några andra än
hon som hade lust att förverkliga en lesbisk festival. Det första mötet arrangerades en vecka senare i SETAs (Föreningen för sexuellt likaberättigande i
Finland) utrymmen. Närvarande var sex
personer av vilka en hade en transidentitet, en hade invandrarbakgrund och en
var finlandssvensk och detta gjorde att
vi redan från början utgick från att festivalen skulle representera såväl lesbiska
och bisexuella kvinnor som transmänniskor och att den skulle vara trespråkig:
finsk-, svensk- och engelskspråkig.
Ansatsen var till en början både
blygsam och fantastisk: ingenting var
för litet eller för stort för att beaktas.
Dels pratade vi om små, osynliga och
billiga evenemang, om att utnyttja kon-
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streammedia och att vi har hyrt in oss
och lånat utrymmen som traditionellt
inte har förknippats med LBT kultur.
En annan strategi har varit att delta i en
offentlig diskussion kring vad kultur

Kulturpolitik

Mångfald
Liksom SETA har även Tribaderna och
Rivinväli (föreningen bakom Tribaderna) från första början gått in för att,
vid sidan om sexuella minoriteter, även
ta könsminoriteter (transpersoner) i
beaktande. Detta har främst synts i festivalens namn, i dess val av samarbetspartners samt i dess utbud av workshops. Andra grupper som vi har försökt
närma oss är regnbågsfamiljer samt
äldre kvinnor – två grupper för vilka
homobaren inte kanske alltid är den
mest naturliga samlingspunkten.
Genom att också erbjuda program på
andra språk än finska har vi försökt
beakta invandrarkvinnors och den svenska minoritetens behov.

Rum
Viktigt med festivalen har varit att skapa
ett diskursivt rum för LBT kulturen och
att ta plats ute i samhället – synligt och
ljudligt. Det har varit angeläget att
erbjuda artisten och publiken ett rum
där hon/den kan känna sig trygg och fri
från voyeuristiska blickar. Det har också
varit extremt viktigt att ta plats inom
det mainstream-kulturella fältet, att visa
att LBT kultur inte är något som bör
döljas. Konkret har detta skett genom
att vi har arbetat hårt med att
marknadsföra vår festival också i main-

idag, dels arrangera ”slutna” diskusssionstillfällen där äldre kvinnor har
berättat för yngre om hur det var att leva
som lesBisk då homosexualitet var kriminaliserat och patologiserat. För
många äldre kvinnor har det kanske
varit första gången som de officiellt har
kommit ut ur skåpet och berättat om
sina minnen från denna tid, medan de
yngre åhörarna igen kanske för första
gången har fått höra ”sin” egen kulturhistoria återgiven.

Foto: Synnöve Rabb

takter och utgå från det som redan
fanns. Dels lekte vi med tanken att
bjuda in Eva Dahlgren som gästartist
och vår nyvalda president Tarja
Halonen som evenemangets beskyddare. Även om det ursprungliga syftet
var att arrangera en festival som skulle
fylla en lucka i kulturhuvudstadens programutbud, växte ambitionerna snabbt
till att både göra festivalen årlig och att
göra något bestående för LBT kulturen
i Finland. I våra pressmeddelanden,
projektbeskrivningar, stipendieansökningar och i vår reklam utkristalliserades
ett slags politisk programförklaring som
vi här har valt att dela in i fyra fält:
mångfald, rum, identitet och kulturpolitik. Dessa fyra fält representerar de fyra
olika politiska frågor som Tribaderna,
enligt vår mening, har försökt jobba för
med mindre och större framgång.

Pia "Piedro" Asikainen på Tribadernas
nätter och dagar år 2000.
kan vara samt att argumentera för att
LBT kultur också har rätt att bli läst
som ”riktig” kultur – likställd med all
annan kultur – och att den bör beredas
plats på kultursidorna.
Genom att skapa detta rum har vi
också velat visa att LBT kultur inte bara
finns på barer, fotbollsplanen eller i
hemmet, utan att den kan ske och sker
överallt: på musei- och galleriväggar, på
universitet, på ungdomsgårdar och på
filmduken. Ur ett socialt perspektiv har
festivalen även handlat om att skapa ett
rum där LBT kvinnor kan träffas.

Identitet
En speciell viktig funktion med Tribadfestivalen har varit dess fokus på LBT
kulturell kontinuitet, dvs på vad det
innebär att vara lesbisk, bi- eller transsexuell idag, imorgon och igår. En av
Tribadernas grundare samt Rivinvälis
ordförande de fyra första åren, Virva
Hepolampi, har gjort en viktig och
ovärderlig insats för detta genom att dels
samla in lesBiska (lesbiska och bisexuella) kvinnors berättelser från 60-talet till

En annan aspekt av festivalen är det
metakulturella. Med vår festival har vi
velat delta i en diskussion kring vad som
kan räknas som ”konst”/”kultur” samt
ifrågasätta den artificiella gränsdragningen mellan hög- och lågkultur, mellan ”riktig” konst och tendenskonst
samt mellan konst och politik.
”Konst–underhållning–skräp” kom
att bli ett slagord med vilket vi prydde
första årets flyers/reklamblad. Vi utgick
då och utgår fortfarande från ett brett
kulturbegrepp. Därför har festivalen
inte enbart omfattat de traditionella
(fin)kulturella formerna såsom konst,
film, litteratur och teater, utan även
andra mindre traditionella former
såsom till exempel matkulturella happenings och dragking/femme/genderblender-workshops. Tanken har varit att
denna festival skulle göras av och för
LBT kvinnor, oberoende om de är professionella kulturproducenter/ konsumenter eller inte. Som en följd av denna
politik har vi också satt en ära i att
erbjuda mycket av programmet gratis
samt att hålla biljettpriserna låga, så att
”alla” skall kunna delta i programmet.

”Jag vill ha ett barn
– är det kriminellt?”
Men Tribaderna har inte enbart gett den
lesbiska kulturen ett rum, utan tillsammans med Sapfo-listan har den även
fungerat som en plattform för en snabb
politisk reaktion. I februari 2003 var vi
med och arrangerade en kampanj och
demonstration mot lagförslaget om att
utesluta lesbiska och ensamstående
kvinnor från assisterad befruktning.
Idén till demonstrationen föddes på
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Sapfo-listan, som spelar en central roll i
finsk lesbisk kultur. Den hade då
omkring 700 abonnenter och hade
redan ett par år tidigare då partnerskapslagen var uppe i riksdagen för behandling använts som ett diskussionsforum.
Demonstrationen, som kallades
samman genom Sapfo-listan en dag
innan den ägde rum, lyckades trots den
knappa tidtabellen få till stånd en stor
mediadebatt. Denna debatt kan ses som
en grund till att lagförslaget drogs tillbaka. Demonstrationens primära syfte var
visa att ett sådant lagförslag inte kan
köras igenom utan protest – att lagförslaget sedan drogs tillbaka var för arrangörerna en positiv överraskning.
Det fanns två lagförslag. Regeringens ursprungliga lagförslag skulle i
praktiken gjort det omöjligt för ensamstående kvinnor och lesbiska par att få
barn på klinisk väg, eftersom spermadonatorn senare skulle ha kunnat utpekas
som barnets juridiska far. Under ett
sådant hot skulle få män vara villiga att
donera sperma. I lagutskottets lagförslag
var konstgjord befruktning endast tillåtet för kvinnor som levde i ett heterosexuellt parförhållande – behandlingar
av ensamstående och lesbiska kvinnor
skulle kriminaliseras.

Varför gick våra krav igenom?
Många orsaker bidrog till att göra kampanjen framgångsrik; goda debattörer,
bra nätverk och en politiskt känslig situation. I den finska mainstream-feminismen har frågan om lesbiska och ensamstående kvinnors rätt till konstgjord
befruktning inte traditionellt setts som
en fråga gällande kvinnors reproduktiva
rättigheter utan snarare som en minoritetsfråga. Men i denna mediadebatt deltog dock förutom SETAs ordförande,
Tiia Aarnipuu, även feminister och
kvinnoforskare såsom Anna Rotkirch
och Heta Gylling samt författarinnan
Pirkko Saisio – själv mor och lesbisk.
Demonstrationens arrangörer ingick
i många olika feministiska nätverk (bl.a.
den feministiska mansgruppen Profeministi-miehet och Kvinnoförbundet
Unionen) och i LHBT-rörelser (SETA
och Rivinväli). Arrangörernas bakgrund
i Rivinväli hade gett dem erfarenhet av
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att arrangera happenings med nollbudget och deras medverkan i Tribaderna
hade gett dem synlighet och publicitet
inom LBT kretsar.
Valet av Tarja Halonen till president
några år tidigare hade dessutom visat att
det kan finnas en stark kvinnosolidaritet
som överskrider partigränserna; många
unga borgerliga kvinnor hade röstat på
henne trots att hon var socialdemokrat.
Presidentvalet år 2000 var speciellt både
för att Finland fick sin första kvinnliga
president och för att hon dessutom var
känd som en försvare av kvinnornas
rättigheter. Under valen blev det officiellt känt att Tarja Halonen, under 1980talet, hade fungerat som SETAs ordförande.
Demonstrationens mål underlättades även av en politiskt känslig situation. Riksdagsvalen var nära förestående
och oppositionen vann på att motsätta
sig regeringens försök att ta sin ursprungliga proposition upp till behandling. Förslaget skulle i praktiken ha utestängt ensamstående och lesbiska kvinnor från klinikerna. De indragna lagförslagen var en vinst, men vinsten är
naturligtvis endast temporär eftersom
ett nytt lagförslag ges till riksdagen
hösten 2004 eller vintern 2005.
Innehållet i detta förslag är ännu inte
känt.

Vems reproduktionsrättigheter?
Tuula Juvonen (2002) har påpekat att
anti-diskriminering och mänskliga rättigheter inte har beaktats då LHB frågor
har diskuterats i den finska riksdagen. I
Finlands riksdag har partnerskapslagen
och lagen om konstgjord befruktning
behandlats som ”samvetsfrågor” (dvs
som frågor utanför partiernas linjedragning). Dessa frågor har således inte uppfattats som politiska jämlikhetsfrågor,
utan det har varit upp till den enskilda
riksdagsledamoten att fatta besluten
utgående från sina egna personliga värderingar och känslor. Den här demonstrationen argumenterade däremot för
att lagförslaget stod i strid med grundlagens jämställdhetsprincip.
Lagförslagen handlar ju trots allt om
statens försök att styra kvinnors repro-

duktion och begränsa olika familjemodeller. Även om lagförslaget endast gäller insemination på klinik, skapar den
hierarkiska skillnader mellan olika
familjemodeller och olika kvinnor.
Eftersom lagförslaget berör en del
kvinnor, borde det också beröra alla
kvinnor, åtminstone alla feminister.
(Juvonen et al 2004)

Konstens unika förmåga
Vi anser att feministisk politik inte kan
ställas mot kultur – i så fall osynliggörs
feministisk lesBisk aktivism, som i
Finland idag mest görs inom ramen för
kulturorganisationen Rivinväli och kulturfestivalen Tribadernas nätter och
dagar. Eftersom det här arbetet ofta
anknyter till personliga relationer och
kollektiv kultur räknas det inte som
’hård politik’. Ett annat problem med
att isolera kulturen från politiken är att
man då glömmer bort kulturens möjligheter till empowerment – till det som ger
en bas just för den ”hårda politiken”.
Och framförallt: konstens unika förmåga att behandla orättvisor och smärtfyllda frågor på ett inlevelsefullt och ofta
även indirekt sätt.

Denna artikel baserar sig på föredraget
‘Den artificiella gränsdragningen mellan
kultur och politik’ på konferensen
Kvinnorörelser – Inspiration, intervention, irritation på Island i juni 2004.
Ett annat rum som kan nämnas i detta sammanhang, men
som är mer avgränsat, är det queerteoretiska universitetsnätverket som sommaren 2004 fick formell status som ett
vetenskapligt sällskap, dvs Sällskapet för queerforskning i
Finland (SQS).

1

LBT är en förkortning av lesbisk, bi och trans. I förkortningen LHBT står H för homo.

2
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Krisesenter:

Feminisme
eller profesjon?
Av KRISTINA JULLUM HAGEN
Frilansjournalist
krisjha@student.sv.uio.no

– Bare hjelp er ikke nok
– Det er viktig at vi fortsatt er politiske.
Vi må tørre å snakke om de ubehagelige
tingene vi ser på sentrene. Vi har klart å
oppnå dagsordenmakt, og nå må vi
holde på den, sier Gudrun Jónsdóttir.
Hun er talskvinne for Stígamót, et rådgivningssenter om seksualisert vold på
Island, og har lang erfaring både som
krisesenteransatt og som kvinnepolitisk
aktivist, både i Norge og på Island. På

konferansen hadde hun fått oppdraget
med å tegne noen visjoner for krisesentrenes fremtid.
– Hovedutfordringen for krisesentrene er ikke økonomiske eller organisatoriske spørsmål, men å fri oss fra den
altomfattende offertenkningen, sa en
engasjert Jónsdóttir til forsamlingen.
– Selv om det er viktig å hjelpe
ofrene for vold, er det ikke nok, understreket hun, og la stor vekt på betydningen av å komme på offensiven i arbeidet
mot vold mot kvinner.
– Vi må kreve at samfunnet tar ansvar for å forebygge volden, sa Jónsdóttir.
For den tidligere partilederen for
Kvinnolistan på Island, er politisk
arbeid fortsatt uløselig knyttet til krisesentrenes arbeid.

Hovedutfordringen for krisesentrene er å
fri seg fra den altomfattende offertenkningen, mener Gudrun Jónsdóttir, talskvinne
for islandske Stígamót.

Foto: Kristina Jullum Hagen

D

e femti krisesentrene i Norge
er ikke hva de engang var. Flat
arbeidsstruktur og hovedsakelig frivillige medarbeidere har i mange
tilfeller blitt erstattet med noen få fast
ansatte og en større grad av sentralisering. På konferansen ”Nordiske kvinner
mot vold” snakket man om at det har
skjedd en profesjonalisering av krisesentrene. Blant dem som jobber på krisesentrene går debatten høyt: Innebærer
profesjonaliseringen at man glemmer å
være politisk aktive? Og blir det plass til
det feministiske prosjektet i dette bildet?

Foto: Kristina Jullum Hagen

– Vi ønsker gjerne profesjonelle psykologer og
sosionomer velkommen til krisesentrene, men da må
de først ta feministiske briller på, sa Gudrun
Jónsdóttir, talskvinne for islandske Stígamót i sitt
foredrag på konferansen ”Nordiske kvinner mot
vold” i Kristiansand i Norge i september. Over 180
deltagere fra hele Norden deltok, blant dem også
kjønns- og voldsforskere.

Feministiske briller
I enkelte deler av krisesenter-Norge er
det tydelig skepsis mot profesjonaliseringen av tilbudet til voldsutsatte kvinner. Jónsdóttir forklarer denne skepsisen
med krisesentrenes historiske bakgrunn:

Profesjonalisering av krisesentrene har
allerede skjedd, mener forskeren Wenche
Jonassen.
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– Vi må huske at krisesentrene ble
opprettet fordi feministene var
rasende på profesjonene. Man hadde
sett at psykologer og sosialarbeidere
ikke tok vold mot kvinner på alvor, og
sentrene ble opprettet som en reaksjon
på dette, forteller hun. Hun håper nå
at institusjoner som utdanner mennesker som skal jobbe med vold, vil
integrere et kjønnsperspektiv i utdannelsen.
– Vi ønsker gjerne profesjonelle
psykologer og sosionomer velkommen
til krisesentrene, men da må de først
ta feministiske briller på. Jeg tror
imidlertid vi har et stykke arbeid igjen
før vi kommer så langt, slår Gudrun
Jónsdóttir fast.

Høyere kompetanse
Spørsmålet om krisesentrenes virke og
organisasjon, har vært høyt oppe på
dagsorden hos norske myndigheter
det siste året. Like før jul i fjor ble
utredningen ”Retten til et liv uten
vold” presentert, og i juni forelå regjeringens handlingsplan mot vold
mot kvinner. Her presenteres flere
tiltak som skal styrke krisesentrene
frem mot 2007.
– Det har skjedd store endringer i
strukturen ved sentrene, sier forskeren
Wenche Jonassen ved Nasjonalt
kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKTVS). Hun har forsket
på norske krisesentre over flere tiår, og
offentliggjorde sammen med Kari
Stefansen i fjor rapporten Idealisme
eller profesjonstenkning – en statusrapport om krisesentrene i Norge.
– Krisesentrene har fått færre frivillige, og flere fast ansatte. De fast
ansatte medarbeiderne er mer
motivert for kursing og opparbeiding
av høyere kompetanse som krisesentrene sårt trenger. Kunnskap om jus,
psykologi og flerkulturell kompetanse
er blant temaene som står på de
ansattes ønskeliste, forteller Jonassen.
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Må krisesentrene velge?
– Mange frykter at en profesjonalisering av krisesentrene vil kunne gå på
bekostning av den feministiske
aktivismen sentrene har stått for
tidligere?
– Dette er nok en reell bekymring,
mener Wenche Jonassen.
– Men slik jeg ser det, har dette
allerede skjedd, både ved sentre med
høy og lav profesjonaliseringsgrad,
hevder hun.
– Vi finner få sentre som bruker
mye tid på politisk aksjon. De konsentrerer arbeidet om å drive hjelpetiltak. Mange sliter med dårlig økonomi
og uforutsigbare budsjetter og bruker
mye tid på å skaffe sentrene bedre
materielle betingelser.
– Betyr dette at krisesentrene må
velge om de først og fremst vil hjelpe
ofrene, eller arbeide politisk?
– Jeg tror det blir vanskelig for de
senteransatte å ha overskudd til å gjøre
begge deler. I dag er krisesentrene på
den politiske arenaen gjennom et
aktivt sekretariat, og i mindre grad
gjennom enkeltmedlemmenes deltakelse i politikken, mener forskeren.
Denne artikkelen sto første
gang i Kildens nyhetsmagasin
http://kilden.forskningsradet.no/

Krisesentre i Norge
Selv om profesjonalisering av
driften på krisesentrene ser ut
til å være en generell trend, viser
Jonassen og Stefansens rapport
at det er store forskjeller mellom de femti sentrene i Norge.
Noen er kommunale og drives
utelukkende med fast ansatte,
mens andre har opp til 60 frivillige medarbeidere.

Nødvendig
feministisk
femkamp
Av LEONORA CHRISTINA SKOV

Feministiske kulturanalyser for enhver, der
måtte ønske at møde
verden med nuancerne
i behold.
Gunilla Edemo & Ulrika Westerlund
(red.): Femkamp – bang om nordisk
feminisme (PP Forlag/Bang Förlag
2004, 511 sider, 79 kr.)
Uanset om vi bor i Danmark, Norge,
Sverige, Finland eller på Island, er vi
opflaskede med, at vi bor i verdens mest
ligestillede land. Men at det er en myte
alene, står som bøjet i neon over den
svensk-producerede
antologi,
Femkamp, hvor hen ved 50 yngre feminister fra hele Norden belyser status quo
i deres respektive hjemlande.
Lettilgængeligt, skarpt og ofte vittigt
fremstår resultatet, der mig bekendt er
den mest omfattende samling feministiske kulturanalyser, Norden endnu har
set. Det er ikke blot en vigtig bog, men
en helt nødvendig bog for enhver, der
måtte ønske at møde verden med nuancerne i behold.
Antologien kan læses som en videreførelse af den svenske antologi Fittstim
(Fisseflokken) fra 1999, der blev udgivet
og fulgt op i hele Norden. Her blev det
private gjort politisk som led i en postfeministisk kritik af snævre kønsroller,
endimensionale kvindebilleder og
mytologiske forestillinger om køn.
Kritikpunkterne i Femkamp er for
så vidt de samme, men analyserne og
skribentmassen er bredt ud, for det
ambitiøse mål er at tegne et billede af
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Den norske kunstner, Elisabeth Mathisen, bryder den store tekstmængde i Femkamp
med sine illustrationer. Denne tegningen heter History Strikes Back.
hele det feministiske landskab i Norden
netop nu. Til inspiration, efterfølgelse
og dannelse af nye interskandinaviske
netværk.
Med sine mere end femhundrede
tætskrevne sider på en blanding af
shampooskandinavisk (gør dit hår
smukt/vackert/pent) og henholdsvis
dansk, norsk og svensk med oversættelser i margin ligner Femkamp åbenlyst
et sværttilgængeligt kampskrift for en
sluttet, feministisk menighed. Og det er
synd. For efter få siders tvivlrådighed
bladrer man problemfrit og nysgerrigt
videre i de enkelte landes tekster, der
hurtigt afslører højst forskellige feministiske traditioner og dermed, selvfølgelig,
feminisme for enhver smag.
Island er oplagt svagest repræsenteret i antologien, både kvalitativt og
kvantitativt, om end Thorgerdur
Thorvaldsdóttirs vel lange, men skarpsindige analyse skiller sig positivt ud.
Heraf fremgår det, hvordan amerikansk
dyrkelse af myten om exceptionel
islandsk skønhed har ændret så meget
ved islandske kvinders selvforståelse, at

skønhedskonkurrencen Frøken Island
igen er efterstræbelsesværdig. Også som
salgsargument. ”Fancy a Dirty Weekend?” spurgte det statsejede Icelandair
eksempelvis i én af sine talrige annoncer
rettet mod det amerikanske marked.
Sandsynligvis ville svenske feminister ikke have nøjedes med at iværksætte
en underskriftindsamling mod Icelandair endsige affundet sig med selskabets
svar, der gik på, at feministerne måske
ikke helt havde forstået det engelske.
Det er i hvert fald, hvad man tænker,
når man læser om aktivistgruppen
Unfucked Pussys aktion mod den direkte tv-transmission af Fröken Sverige. En
aktion, der bestod i at kunstneren FiaStina Sandlund og hendes kollega skrigende sprang op på scenen og rullede et
banner påskrevet ’Gubbslem’ (snusk for
gamle mænd) ud foran aftenens værter.
Men bidrager slige radikaliteter ikke
bare til yderligere dæmonisering af feminister som militante, mandhaftige og
mandefjendske? spørger Marte Stubberød Eielsens i et selvkritiske indlæg om
den norske radikalfeministiske gruppe

Ottar, der godt nok får masser af taletid
i medierne, men desværre taler så meget
til norsk for- og bortdømmelse, at ingen
kan kalde sig feminist i Norge uden at
blive konfronteret med spørgsmålet,
’ah, er du så sådan en Ottar-dame?’
Selvkritikken fejler i det hele taget
ikke noget i Femkamp, men skønt prisværdigt må man spørge sig selv, hvor
mange nye feminister, de lange udredninger af åbne modsætninger og internt
nid og nag vil tiltrække. I hvert fald
blandt de i forvejen skeptiske, hvor selvransagelsen utvivlsomt vil ende som
vand på møllen om, at kvinde er kvinde
værst. En mølle, der kan skylle enhver
spirende interesse for sagen bort.
Sigende nok minder situationen i
det nykristne Norge i påfaldende grad
om den danske dæmonisering af
Rødstrømpebevægelsen, som rammer
alle yngre feminister og vanskeliggør
deres kritik. Først og fremmest af dansk
frisind og seksuel frigjorthed, fordi
begge dele legitimerer sexisme og
stempler enhver som snerpet, der ikke
kan se morskaben.
Det fik kvinderne i Kvindeligt
Selskab at føle, da deres kampagne mod
en afklædt Arla-reklame mødte stor
modstand i medierne. Frem for at give
op lærte kvinderne mediernes spilleregler indgående at kende, så de kunne kile
sig ind med deres feministiske kritik og
dermed vende stemningen.
I Femkamp videregiver de deres
erfaringer med stort refleksivt overskud.
Et overskud, antologien i det hele
taget er rig på, uanset om spotten peger
på inseminationsdebatten i Finland,
prostitutionsdebatten i Sverige eller
Henriette Kjærs privatiserede ligestilling
i Danmark.
Det kan anbefales at dykke ned
under overskrifterne og læse mere. For
sølle 79 kroner kan man faktisk dårligt
tillade sig andet.

Denne anmeldelse blev første gang bragt i
Dagbladet Politiken den 27.
marts 2004
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NORDISKT SAMARBETE
är ett samarbete mellan Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland
och Åland.
NORDISKA RÅDET
är ett samarbetsorgan för parlament och regeringar i de
nordiska länderna. Rådet består av 87 parlamentariker från
de nordiska länderna. Nordiska rådet tar politiska initiativ
och utövar kontroll över nordiskt samarbete. Nordiska
rådet bildades 1952.
NORDISKA MINISTERRÅDET
är ett samarbetsorgan mellan de nordiska regeringarna.
Nordiska ministerrådet verkställer och leder nordiskt
samarbete. Statsministrarna har det överordnade ansvaret.
Verksamheten koordineras av de nordiska samarbetsministrarna, den nordiska samarbetskommittén och fackministerråd. Nordiska ministerrådet inrättades 1971.

KVINDEKILDER - Fortællinger om dansk kvindehistorie og kvindebevægelse er en
webfortelling produsert av KVINFO i Danmark som med tekst og bilder forteller den
danske kvinnebevegelsens historie. Nettstedet ble lansert i 2001, og er delt opp i to
perioder, hvor første del har fokus på den gamle kvinnebevegelsens kamp for kvinners
borgerlige rettigheter (1850-1920), mens del to (lansert i 2004) omhandler den nye
kvinnebevegelsen (1960-1985). Innenfor begge disse periodene er fortellingene bygd
opp omkring en rekke temaer, som i korte tekster forteller om periodens viktigste
kvinnepolitiske emner som for eksempel kvinners kamp for stemmerett, adgang til
utdannelse, yrkesliv og likelønn, debatten om fri abort. KVINDEKILDER er utarbeidet
av KVINFO i samarbeid med Kvindehistorisk Samling, Statsbiblioteket. Nettstedet er
utviklet som et pedagogisk og lett tilgjengelig undervisningsmiddel både for skolebruk
og for alle med interesse for dansk kvinnehistorie, og var i hele 2002 det mest leste
danske historienettstedet. Se http://www.kvindekilder.dk/
KÄRLEK, MAKT & SYSTERSKAP - 30 år av kvinnokamp er en vandrerutstilling i
tekst og bilder om svensk kvinnebevegelse. Utstillingen forteller kvinnebevegelsens historie og forklarer bakgrunnen for kvinnenes opprør. Utstillingen inneholder fotografier,
filmer, plakater, musikk og klær fra 1970-tallet, og har gått sin gang mellom ulike museer i Sverige siden innvielsen 8. mars 2002. Likelønn, barneomsorg, vold mot kvinner og
pornokamp, er eksempler på tema som berøres. Utstillingen er et samarbeidsprosjekt
mellom blant annet Arbetets museum i Norrköping og Nationella sekretariatet för
genusforskning samt Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg. På nettstedet
http://www.ub.gu.se/systerskap/ kan en lese mer om utstillingen, deriblant finne
informasjon om en egen utstillingskatalog som er utarbeidet. Se også
http://www.ub.gu.se/kvinnwebb/ - Kvinnohistoriska samlingarnas KvinnWebb ämnesportal för genusvetenskap > Kvinnorörelsen
KAMPDAGER - 1970 tallets kvinnebevegelse i ord og bilder ble lansert i 2003 og er
den norske søsterutstillingen på web’en, laget av KILDEN i Norge i samarbeid med
blant annet NIKK. KAMPDAGER er bygget opp rundt ti sentrale temaer fra kvinnebevegelsens historie og inneholder fortellinger, artikler, intervjuer, fotografier m.m. som
belyser kvinnekampen i Norge på 1970-tallet. Det er håp om at utstillingen kan bli første ledd i etableringen av en mer omfattende kvinnehistorisk nettportal i Norge. En
egen skoleguide med forslag til undervisningsopplegg er utarbeidet som en spesialtilpasset inngang for skoleelever til nettutstillingen. Nettstedet har litteraturoversikter og
lenker til andre relevante utstillinger, arkiver, biblioteker og organisasjoner i Norge og
andre land, først og fremst Norden. Se http://www.kampdager.no/
WOMEN’S MOVEMENTS - inspiration, intervention, irritation
I forbindelse med konferansen “Kvinnorörelser - inspiration, intervention, irritation”
i Reykjavik i juni i år presenterte Islands kvinnehistoriske arkiv en utstilling hvor kvinners solidaritet var hovedtema. Utstillingen omfattet en rekke fotografier og annet
materiale knyttet til kvinnebevegelsene på Island fra 1900 og fram til i dag.
I begynnelsen av 2005 vil NIKK i samarbeid med fagkomiteen for konferansen
i Reykjavik utarbeide en bibliografi over forskning på kvinnebevegelsene i Norden.
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