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Kvinnoseparatism avslöjar 
den patriarkala blu�en

ledare

I LIVETS TEATER ÄR DET SÄLLAN som tjejer och kvinnor får smickrande roller.  
I livets teater är vi hänvisade till att agera hjälplösa o�er, billiga horor, själv-
utplånande mammor, bitter�ttor eller ruggugglor (ja, fyll i det som saknas). 

Handlingen utspelar sig kring kvinnlig osämja, svartsjuka och avund gentemot tjejer vars 
»erotiska kapital« värderats högt av män. När patriarkatet står bakom manus och regi 
till livets teater, är nämligen kvinnornas och tjejernas scen belägen på en köttmarknad.

MEN SÅ LÄNGE PATRIARKATET FUNNITS har det också funnits alternativa scener som 
utesluter manlig medverkan. Genom blotta frånvaron av män uppstår helt 

andra roller och en ny berättelse improviseras fram. Utan manlig  
inblandning kan kvinnor och tjejer ägna sig åt ett kollektivt samspel 
kring gemen samma mål. Istället för makt får vi mentorskap, istället för 
rivalitet systerskap. Betyder det att kvinnosläktet är av ädlare virke?  
Nej, men först när vi hoppar av från den patriarkala pjäsens förkrympta 

roller får vi syn på blu�en som hela spelet bygger på. Blu�en om 
vårt beroende av män, av deras kompetens, styrka, handlingskraft 

och andra manligt kodade särdrag. Och det falska behovet av att 
få våra kvinnligt kodade särdrag bekräftade av män. 

I DE KVINNOSEPARATISTISKA SAMMANHANGEN kan vi  
där emot ta en paus från vår könstillhörighet och utveckla 
alla våra sidor – bli som de hela människor vi är.

När då så många män ilsket klöser på väggarna till 
våra separatistiska rum – kan det möjligen bero på att de 
mansseparatistiska sammanslutningar som världen är full 
av har motsatt verkan? Att män i grupp bara låser fast  
varandra ännu hårdare i den manliga könsmallen? Klart 
som fan att de är missunnsamma i så fall. Vi vet ju bara 
alltför väl hur jobbigt det är att ständigt påminnas om hur 
vi ser ut i skrevet och få våra villkor dikterade därefter. 

VARFÖR ENVISAS MÄN då med att köra sin uttjatade och fantasi -
lösa föreställning på evig repeat? Jag kan bara se en anledning. 
Om männen verkligen bestämde sig för att riva manuset, dra 
snoppen ur skallen 
och skallen ur baken – 
då skulle ju de också få 
syn på blu�en om sin 
egen överlägsenhet.

ILLUSTRATION: LISA MEDIN
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musikfestival kan man slå världen 
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egen grej!
Sidan 5–11
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KAMPEN MOT RASISM ÄR ÖPPEN FÖR ALLA

Med sociala medier som verktyg skapar Lovette Jallow 
trygga separatistiska rum och utbildar allmänheten om 
rasism och intersektionalitet. 

avtryck

Separatism som inkluderar
Med sin aktivism har Lovette Jallow på ett banbrytande sätt lyckats fånga upp företeelser som drabbar svarta 
och därigenom också kunnat sätta press på aktörerna. För det belönades hon i fjol med Rättvisepriset. 
TEXT: ANNA BERGLUND | FOTO: MIA RÄTY

N är Lovette Jallow förra året vann rättvisepriset för 
sitt arbete mot rasism och diskriminering i skönhets-
branschen och för sitt engagemang mot slaveriet i 

Libyen förvånades hon: »Jag hade aldrig vunnit något innan!«. 
Genom sin mormor, politiker i Gambia som kämpade för 

kvinnors rättigheter, låg påverkansarbetet alltid nära till hands. 
Men den verkliga rivstarten för hennes aktivism kom 2015 när 
hon startade sminkgruppen Black Vogue på Facebook. En grupp 

Mitt råd är att man själv ska fundera 
över vilka stereotyper som finns i samhället 
och sedan fråga sig vilka som får komma 
till tals i den egna organisationen.

där svarta och andra med mörkare hudtoner kan mötas för att 
diskutera smink. 

Varifrån kom idén till Black Vogue?
– Idén var att skapa ett separatistiskt forum där svarta kvinnor 
kunde hjälpa andra svarta kvinnor med tips om var man kan hitta 
smink och hudvård som passar oss. När jag lyfte de här frågorna 
som minoritet i andra grupper försvann de bland alla andra inlägg 
som skrevs. Så då var min lösning att starta en separatistisk grupp. 

Samtidigt som Lovette ser behovet av separatism, står det inte 
i motsättning till att samla andra för att nedmontera skadliga 
strukturer. Hennes engagemang är därför uppdelat i två grenar: 
en separatistisk och en som är öppen för alla. Hon menar att det 
behövs säkra rum för svarta att diskutera i, utan att bli ifrågasatta 
eller få sina problem förminskade. Samtidigt ser hon behovet av 
att information kommer ut till allmänheten.  De som inte drabbas 
personligen måste också vara en del i att motarbeta rasism.

Har du några råd till en rörelse som vill bli ännu bättre på att 
arbeta med inkludering?
– Mitt råd är att man själv ska fundera över vilka stereotyper som 
�nns i samhället och sedan fråga sig vilka som får komma till tals 
i den egna organisationen. Sedan kan vi enas kring många frågor 
som kvinnor, det är metoo ett klart exempel på. Men vi måste 
också tänka intersektionellt, att kvinnor upplever olika och i 
många fall �era förtryck. Man kan till exempel vara kvinna och 
svart och på det sättet uppleva dubbelt förtryck. Där gäller det att 
öppna dörrar för �er perspektiv. 



Kvinnotryck 2-2018 5

EN VÄRLD UTAN MÄN
På senare tid har genforskningen pekat ut allvarliga defekter i den manliga 
Y-kromosomen, som på sikt kan leda till att män dör ut.

Är då en värld utan män möjlig? Kvinnotryck tittar närmare på saken.
TEXT: UNNI DROUGGE | ILLUSTRATION: LISA MEDIN

inzoomat
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Vad blir vi utan i en värld utan män?

 

Religiöst förtryck
Om Gud inte är en herre som låter mäns 
våld mot kvinnor ske i hans namn – vad 
ska vi då be Gud om?
ILLUSTRATION: PIXABAY

Inom genteknologin har man nu funnit sätt att laboratorietillverka 
manlig säd. Det är också möjligt att genomföra en befruktning utan den 
manliga Y-kromosomen, med följden att enbart flickor skulle födas.

Men nu finns det forskning som dessutom visar att Y-kromosomen bär 
på en ödesdiger defekt och långsamt håller på att utrota sig själv. Dessa 
rön presenterades redan 2008 av Bryan Sykes, professor i genetik vid 
Oxford och författare till boken »Adam’s Curse: A Future Without Men«.

Män är i själva verket genmodifierade kvinnor, säger Sykes, eftersom 
människan alltid skapas utifrån en kvinnlig matris. Y-kromosomen, som 
gör att pojkbebisar föds, kommer inte in i leken förrän några veckor 
efter befruktningen, förklarar han vidare. Problemet är att i motsats till 
andra kromosomer saknar Y-kromosomen förmågan att reparera sig 
själv och kommer därför på sikt att dö ut.

Men än är det långt dit. Enligt professor Sykes ligger en värld utan 
män 125 000 år bort.

Källa: ABC News

inzoomat

The bad seed  
– mannens frö till sin egen undergång

FOTO: SHUTTERSTOCK
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Brott och stra�
Hur ska vi finna spänning i en tillvaro 
med ytterst få brottmål, sällsynta 
polisutryckningar och en massa 
tomma fängelser? 
FOTO: SHUTTERSTOCK

FRÅNVARANDE män  
och FRIA kvinnor 

Oavsett vilken relation kvinnor har till män, tycks i alla fall en sak stå klar. Kvinnors förmåga att leva ett gott liv 
är inte beroende av manlig närvaro. Snarare tvärtom. Kvinnotryck har gjort nedslag i tre samhällen från olika 
världsdelar där kvinnor valt eller vant sig vid att leva utan män.
TEXT: UNNI DROUGGE

Amar Basti, Sydasien:  
Där männen försvann

F ör 20 år sedan var kvinnorna 
så blyga att de inte ens vågade 
säga vad de hette. Idag är den 

lilla byn Amar Basti i östra Nepal helt 
kvinnodominerad. Allt det som tidigare 
varit männens ansvarsområden och som 
kvinnorna förbjudits att delta i är det nu 
kvinnor som sköter. Det är de som fattar 
avgörande beslut om jordbruk, ekonomi 
och barnens utbildning, och de leder 
även religiösa ritualer.

FRÅN ATT HA tagit sig fram på åsnestigar 
och bott i hus byggda av halm och lera har 
invånarna nu byggt stabila bostäder med 
elektricitet och har tillgång till motorcyklar 
och mobiltelefoner. Det enda det är ont 
om är vuxna män.

Majoriteten män lever och arbetar 
nämligen i andra länder, framförallt i 
Gulfstaterna. Nepals BNP består till 

32 procent av pengaöverföringar från 
medborgare med jobb utomlands. Och 
i ett samhälle som Amar Basti kan män 
knappast räkna med att gifta sig och bilda 
familj förrän de ska�at sig inkomster som 
gästarbetare långt hemifrån.

DENNA NÖDVÄNDIGA frånvaro av män har 
emellertid visat sig vara till stor fördel för 
kvinnornas frihet, och med stor sannolikhet 
även för de lokala hemförhållandena. När 
kvinnorna själva får hushålla med pengar 
som deras män tjänar gör de sunda och 
långsiktiga investeringar, de bosätter sig 
ofta i egna hus istället för att underkasta 
sig makens släktingar och de satsar på att 
ge barnen goda utbildningar.

Den välskötta lilla byn Amar Basti visar 
mer än väl att kvinnor inte bara kan ta 
över manliga roller och sysslor – de kan 
också utföra dem bättre.

Köttindustri
Vad gör vi åt det minskade behovet av 
kött på tallriken? Ska inga djur få födas 
till ett kraftigt förkortat liv, växa så det 
knakar av tillväxthormoner och bli gen-
manipulerade så att de får fler kotlett-
rader och ger högre avkastning i styckat  
och vakuummörat skick?
FOTO: FERMER

FOTO: ABBY SEIF
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I norra Kenya ligger byn Umoja, 
omgärdad av ett högt törnestängsel 
som stänger ute vilda djur. Men 

vad invånarna främst söker skydd mot 
är urgamla patriarkala seder där �ickor 
könsstympas och gifts bort till gamla 
gubbar för några kor och getter och 
där våld mot kvinnor är var mans rätt. 
Denna rätt har också brittiska soldater 
tagit sig, som under lång tid har utsatt 
traktens kvinnor och �ickor för brutala 
gruppvåldtäkter. 

Stra�et för våldtäkt är grov misshandel 
och utstötning – för dem som utsatts, vill 
säga. I Umoja bor därför bara kvinnor 
och barn. Män är portförbjudna. 

IDÉN OM EN FRISTAD för kvinnor och barn 
växte fram inom Rebecca Lolosoli då hon 
vårdades på sjukhus, svårt misshandlad för 
att hon sagt till sina medsystrar att män 
inte hade rätt att våldta. Hon bildade en 
grupp på 15 kvinnor som alla våldtagits 
av brittiska soldater, och tillsammans 
förverkligade de hennes vision.

IDAG HAR DEN kvinnoseparatistiska byn 
Umoja funnits i nästan 30 år, och befolkas 
av ett 50-tal kvinnor och 200 barn. Varje 
ny invånare får en egen get och hjälper 
till att göra färggranna pärlsmycken som 
säljs till turister. Byn har också förvärvat 
ett stycke mark i närheten där de erbjuder 

camping för safariresenärer. Med hjälp av 
dessa intäkter har Umoja byggt en egen 
skola, öppen även för barn som bor utanför 
området.

Men utan män– hur kan så många barn 
ha fötts i Umoja?
Med ett brett leende förklarar kvinnorna 
att det �nns gott om män som står till 
tjänst med en viss detalj. Och barn vill 
ingen av dem leva utan. Däremot vill ingen 
kvinna i Umoja leva med en man. På frågan 
om de vill gifta sig nån gång utbrister alla 
samma sak med en övertygad huvudskak-
ning: »Nej, aldrig! Här har jag ju allt jag 
behöver.« 

Umoja, Östafrika: 
Där männen är portförbjudna

 

Sexköp och  
kvinnofientlig porr
Vad blir det kvar av internet om inga sök-
ord visar upp plågade kvinnor? Och vad 
händer med de kriminella nätverken när 
intäkterna från människohandel i sexuella 
syften uteblir? ... Visst ja – de kriminella 
nätverken finns ju inte heller kvar.
FOTO: SPARECHANGENEWS
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Flickmord som  
underhållning
Vad ska tevedeckare och krimromaner 
handla om när ett vackert, sexmördat 
och gärna styckat kvinnolik inte känns 
som en trovärdig utgångspunkt för 
varenda nutidsberättelse.
FOTO: DEAD GOOD BOOKS 

Vestøy, Nordnorge:  
Där männen blev aliens

P å den norska Nordsjökusten 
ligger Vestøy, ett ösamhälle 
med moderna villor och hus. De 

�esta av bygdens män arbetar o� shore, på 
oljeriggar långt ute till havs. Deras arbets-
perioder varar vanligtvis i �era månader, 
ibland upp till ett halvår. Under den tiden 
tar kvinnorna själva hand om alla dagliga 
sysslor. Men när deras män återvänder 
uppger de att de ändå får mer att göra. 

I BOKEN »Den öppna kroppen« förklarar 
socialantropologen Jorun Solheim denna 
paradox med att männen blivit över�ödiga 
som personer. Därför måste deras hustrur 
anstränga sig extra hårt för att bereda dem 

en skenbar plats i familjelivet och få dem 
att känna sig betydelsefulla. Det innebär 
att fruarna inte kan röra sig lika fritt som 
när männen är ute på havet, utan mest 
måste hålla sig hemma runt huset. 

MANNENS BIDRAG till familjen inskränker 
sig egentligen bara till det som �nns i hans 
lönekuvert, och i och med hans långa från-
varoperioder blir dessa hushållsinkomster 
så £ärmade från hans fysiska person att 
pengarna nästan lika gärna hade kunnat 
komma från månen. Kvinnornas uppgift 
när deras män är hemma blir alltså att 
dölja sitt fullständiga oberoende av en 
man i alla övriga avseenden.
FOTO: AKER BP

DET LÅTER SOM en saga, men historien 
om Umoja saknar inte svarta kanter. 
Varje invånare, förutom barnen, bär på 
smärtsamma minnen av tidigare över-
grepp. Varningar om blodiga massakrer 
för att utplåna byn har funnits med sedan 
starten. Rebecca Lolosoli bemöter dessa 
manliga hot med upphöjt lugn.

»Jaha, är det den historien ni vill upp-
repa, så varsågoda«, säger hon.

Risken lär dock vara minimal så länge 
denna unika lilla motståndscell har en hel 
världs förundrade blickar på sig.

SUV:ar och  
»kokainpulkor«

Kommer vi inte att sakna 
energislukande och utrymmes-
krävande stadsjeepar? Eller 
vrålande fartdårar i Ferraris?
FOTO: FERRARI

FOTO: WATCH BLOSSOM FOTO: AKER BP
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Miljökatastrofer
Vad ska alla miljöaktivister göra 
när de värsta miljöbovarna är 
borta?
FOTO: MUNPLANET

FOTO: POND5

OBS! Denna bild är arrangerad, och mannen har ingen personlig 
koppling till det som förekommer i texten.

Malins kvinnokampsrecept för killar
1 Lämna plats. Vid förfrågningar från medier och andra 
plattformar – medverka bara under förutsättning att tjejer 
och kvinnor också bjuds in. Eller upplåt helt enkelt er egen 
plats åt oss. Hänvisa till tjejer och kvinnor som jobbar inom 
det område frågan berör. Om du som man inspirerats och 
influerats av den feministiska rörelsen, var då tydlig med 
att kredda och namnge inspirationskällorna. 

2 Ligg lågt med ditt eget uppvaknande och visa 
ödmjuk het inför vår kamp. Läs på innan du uttalar dig  
och gör inte feminismen till din idé, din kamp. 

3 Kräv ansvar av män istället för att ryggdunka  
förövare som erkänner sina brott. De ska erkänna i domstol, 
hos polisen och inte hyllas för de grova brott de begått och 
högst troligen kommer att begå igen.

Malin Jenstav är stödverksamhetsansvarig på Stockholms tjejjour

Kvinnokamp är ingen jäkla 

killmiddag!
Mansseparatistiska sällskap har börjat surra allt  
högre i den feministiska hetluften. På killmiddagar 
kokas kvinno kampen ihop efter männens recept för 
att dukas upp på bästa sändningstid. Malin Jenstav 
på Stockholms tjejjour är en av många som tycker att 
den trendiga »killfeminismen« bara ytterligare stärker 
männens tolkningsföreträde. Här är hennes råd till 
män som vill delta i vår feministiska kamp.
TEXT: ELLINOR GOTBY ERIKSSON
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Krig
Går det verkligen att överbrygga 
konflikter utan vapenmakt som 
den finala lösningen?
FOTO: ED BRAMBLEY/FLICKR

A v Regeringsformens 2 kapitel 
13 § framgår att lag eller annan 
föreskrift inte får innebära att 

någon missgynnas på grund av sitt kön 
om inte föreskriften utgör ett led i »strä-
vanden att åstadkomma jämställdhet 
mellan män och kvinnor […]«.

 Diskrimineringslagen är den lag som 
hanterar frågor om diskriminering. En 
av diskrimineringsgrunderna är kön. 
Diskrimineringslagen omfattar områden 
som utbildning, arbetsliv, näringsliv  
(erbjudandet av varor, tjänster, bostäder 
och anordnandet av allmänna samman-
komster), socialförsäkringarna med mera. 

VAD SOM INTE OMFATTAS är ideella  
föreningars egen verksamhet, till exempel
 samtalsgrupper för tjejer som arrangeras 
av tjejjouren ideellt, eller kvinnojourens 
skyddade boende. Att kvinno- och tjej-
jourer använder sig av könsseparatism är 

Kvinnoseparatism  
– eller diskriminering?
Vilka är de juridiska möjligheterna och begränsningarna för kvinnoseparatism? Går det 
att stänga dörren och säga »män är inte välkomna« utan att göra sig skyldig till diskri-
minering? Här visar Kvinnotrycks juridiska expert Susanna Eriksson vilka verktyg som 
behövs för att motivera olika former av kvinnoseparatism ur ett juridiskt perspektiv.
TEXT: SUSANNA ERIKSSON | FOTO: SHUTTERSTOCK

alltså lika lite diskriminering (i juridisk 
bemärkelse) som att idrottsföreningar 
har herr- och damlag. På samma gång är 
det viktigt att hålla koll på att o�entliga 
tillställningar som är öppna för alla att 
komma till utan föranmälan, det vill säga 
evenemang som riktar sig till andra än 
bara föreningens medlemmar, faktiskt faller 
under diskrimineringslagens bestämmelser 
och att inga undantag medges. 

VILL JOUREN ANORDNA en kvinno- eller 
tjejseparatistisk �lmkväll är det därför 
bra att i inbjudan ange att det krävs 
anmälan, på så vis är det inte en o�entlig 
tillställning och den kan därmed vara 
separatistisk. Filmkvällen måste fort-
farande vara ideell, det ska inte �nnas 
något vinstintresse eller yrkesmässighet 
i �lmvisningen. Samma sak gäller även 
om en föreläsare inbjudits för att hålla en 
(förhoppningsvis) intressant föreläsning 

och ni tänker att föreläsningen ska vara 
för �er än jourens medlemmar. 

VAD SOM OCKSÅ är viktigt att tänka på, 
är att i samarbeten med den o�entliga 
sektorn, som socialtjänsten och skolan, är 
könsseparatism inte längre lika självklart. 
När det kommer till socialtjänstens verk-
samhet medger 13 a § i diskriminerings-
lagen att män och kvinnor behandlas 
olika om »det har ett berättigat syfte och 
de medel som används är lämpliga och 
nödvändiga för att uppnå syftet«, men 
i exempelvis grundskolan och gymnasiet 
medger inte diskrimineringslagen egent-
ligen några undantag alls. Tvärtom har 
könsuppdelad undervisning befunnits 
vara diskriminerande och från politiskt 
håll har signaler kommit om ändringar i 
läroplanen som omöjliggör könsuppdelad 
undervisning. Är målgruppen skolelever 
är det alltså att rekommendera att hålla 
separatistisk verksamhet utanför skolan 
och skoltid.

SAMMANFATTNINGSVIS �nns det goda 
möjligheter till separatism, men det gäller 
att vara vaksam när jouren samarbetar 
med den o�entliga sektorn.

         Att kvinno- och tjejjourer är könsseparatistiska  
är lika lite diskriminering som att idrottsföreningar har 
herr- och damlag. Men för utåtriktade aktiviteter 
gäller särskilda regler.

SUSANNA  
ERIKSSON ÄR  

FEMINIST OCH JURIST,  
OCH GRUNDARE AV  
INDILE JURISTBYRÅ.  

HON MEDVERKAR  
REGELBUNDET I  
KVINNOTRYCK. 

Skönhetsingrepp
Hur ser vi ut egentligen om vi inte  
vill bli perforerade av skalpeller, fett-
sugningsinstrument och nålar för att 
likna ett konstigt fantasifoster som vi 
inte själva varit med om att skapa.
FOTO: SCIENCE SOURCE
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Jag har hört komikern Emma 
Knyckare i P3 på radio där hon 
varit rolig programledare. I min 
föreställning lever radioröster 

aldrig i verkligheten. De är instängda 
och skyddade i lådan med sin ironi. Men 
det är naturligtvis bara en illusion. Ändå 
bröts ett avtal i mig när jag hörde att 
Emma Knyckare skulle göra en feminis-
tiskt separatistisk musikfestival. Det var 
som om en kasperdocka skulle leda en 
revolution. Eller, så är hon helt enkelt 
väldigt begåvad med att sticka ut i bruset 
och vända på begrepp. Jag behövde prata 
med Emma Knyckare för att ta reda på 
mer om henne och den där festivalen. Så 
jag ringde henne på Skype.

– Hej Kajsa Grytt! säger hon. Du borde ju 
komma och spela på Statement- festivalen.

 
Ja, jag hade tänkt att det skulle bli den 
här intervjuns sista fråga. Varför är inte 

Sommarens musikfestivaler är inte bara en arena för liveuppträdanden med scener som domineras av manliga 
artister. Framför scenerna utövas dessutom en grövre form av manlig dominans, närmare bestämt sexuellt våld 
mot tjejer i publiken. Men när tjejer anordnar en egen festival där de utesluter cis-män för att slippa diskrimi-
nering och sexbrott, då brölas det om diskriminering av män. 

Som låtskrivare, sångare och gitarrist i legendariska punktjejbandet Tant Strul, vet Kajsa Grytt mer än de 
flesta om vad det vill säga att ta sig fram som tjej i en hårt manligt kodad musikbransch. Här möter hon Emma 
Knyckare, komiker och initiativtagare till Statementfestivalen, fri från cis-män och sexövergrepp.
TEXT: KAJSA GRYTTª|ªFOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER

 

jag bokad på Statement-festivalen?  
Ha ha ha! 

– Det är jättebra fråga. 

Jag har ju dessutom en musikakt som 
består av bara kvinnor. 

– Det är ju jättebra. Jag ska säga det till 
Frida direkt. Boka Kajsa!

Gör det. Gör det. Det vore skitkul. 
Men nu pratar vi om hur Statement-
festivalen föddes. Från radiokomiker till 
att arra en musikfestival? Vad hände, 
hur gick det till?
– Ja det undrar jag också faktiskt. När jag 
efter många år på radion återgick till att 
frilansa som turnerande ståuppare satt jag 

ensam på olika hotellrum och längtade 
efter något som var större än ett skämt. 
Jag ville göra något som var lite vettigt och 
viktigt. På semestern därefter drack jag vin 
och tittade på nyheterna som rapporterade 

om ytterligare en våldtäkt på en stor festi-
val. Då slängde jag ut en snabb tweet. Jag 
brukar inte twittra för jag hatar twitter, 
men jag skrev så här:

»Vad sägs om att vi har en mansfri 
festival tills alla män har lärt sig hur man 
beter sig.« 

– Det var mest tänkt som ett slags 
spaning, fortsätter Emma, men när jag 
vaknade upp dagen efter hade den fått så 
massiv respons. Många ville gå på en sån 
festival, andra ville spela och hjälpa till. 
Media började ringa och fråga om festi-
valen. Först backade jag och sa att den inte 
fanns, att det var ett skämt, men så drack 

närkontakt 

BAJAMAJOR, BÄRS  
OCH GRILLAT VILDSVIN
NU UTAN CIS-MÄN OCH SEXBROTT

Media började ringa och fråga om festivalen.  
Först backade jag och sa att den inte fanns, att det 
var ett skämt, men så drack jag vin igen, blev kaxig 
och började svara på journalisternas frågor som om 
festivalen faktiskt var på gång.

ÅR: 30 och ett halvt 

GÖR: Skojar, pratar strunt, pratar 
allvar, föreläser, arrangerar separa-
tistiska festivaler och humorläger 
utan cis-män 

BOR: Göteborg 

VILL: Festa utan patriarkatet 

FEMINISTISK FÖREBILD:  
Min mormor Tola, bland många. 

MOTTO: Allt du vill är på riktigt

EMMA KNYCKARE

*CIS-MÄN= Cis är ett latinskt prefix som betyder »på samma sida«, i motsats till trans, som betyder »på andra sidan om«. En cisperson beter sig, 
identifierar sig och uppfattas av andra i enlighet med sitt biologiska och juridiska kön och de könsnormer som förknippas med det.
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Våldets gemensamma 
nämnare är män. Vi  
tar helt enkelt bort 
den komponenten 
och slutar prova andra 
kreativa lösningar.  
Vi gör det enkelt. 
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jag vin igen, blev kaxig och började svara 
på journalisternas frågor som om festi-
valen faktiskt var på gång. Men jag hade 
inga medarbetare och visste ingenting  
om festivaler. Under två nätters letande  
i twitter- och facebook-�ödet hittade jag 
25 svingrymma personer. Bokare, ekono-
mer och projektledare. Bland annat en 
tjej som jobbat med att �ytta pengar åt 
gubbar i skatteparadis och som nu kände: 
»Blää, jag vill göra något vettigt.« De blev 
grunden. Alla har erfarenhet av musik-
branschen utom jag. Och på första mötet 
fattade jag vilket enormt arbete det är att 
göra en musikfestival.

Livemusik på festival måste ju vara 
den absolut krångligaste konstarten. 
Teknik, catering, konstiga loger, scen, 
olika ljudsystem, och frakta folk. Vi  
musiker är ju som bäbisar när vi kom-
mer och ska spela, som små kollin.  
Vi vill bara bli matade och servade. 
– Utan cis-män minskar risken för bäbi-
sar. Vi är bara kvinnor, transpersoner och 
icke binära på scen och bakom. Det är som 
en fest att jobba med det här projektet. 
Tänk om man bara jobbade med kvinnor. 
Då hade världen sett ganska mycket mer 
fantastisk ut.

Kan du nämna några skillnader med 
att jobba utan cis-män? Det dök upp 
några i mitt huvud, men har du några 
exempel?
– Jag behöver till exempel inte förklara 
grundproblematiken med strukturellt 
våld, som inför våra leverantörer och 
sponsorer. Kvinnor är helt enkelt mycket 
trevligare. Jag märker också att vi tänker 
på ett annat sätt kring det mesta. Som hur 
man placerar en bajamaja. Den kanske 
inte ska stå i en mörk skogsdunge? Det 
kanske ska vara lite trevligt i logerna? Det 
kanske är viktigt hur vi ljussätter festivalen? 
Det ska också bli väldigt intressant att se 
vad som händer i ett stort separatistiskt 
rum. Jag har jobbat separatistiskt förut, 
men inte med ett rum för 7 000 personer. 

Jag har upplevt att praktiska situatio-
ner blir mycket mera friktionsfria med 
kvinnor. En behöver inte först definiera 
sin position utan en kliver in och bara 
gör. Visst har vi också härskartekniker, 
vi kan trycka till varandra men vi kanske 
inte bygger lika starka hierarkier?

Musiken är en man
Branschorganisationen Musikförläggarna har tillsammans med Spotify och 
MXM Music initierat Equalizer Project för att motverka mansdominansen 
inom musikbranschen och främja en ökad kvinnlig representation på alla 
nivåer. Deras statistik visar att:

■■ endast 20 % av Stims 80000 anslutna upphovspersoner är kvinnor.

■■ 86,3 % av dem som skrivit låtarna till Spotifys topplista (2016) är män, 
medan andelen kvinnor bara utgör 13,7 %. 

■■ 4 kvinnor respektive 49 män har prisats på den svenska Grammisgalan  
i kategorin »Årets producent« sedan priset instiftades.

■■ bara 6,3 % av de trettio högst inkomstbringande upphovspersonerna  
mellan 2010 och 2016 var kvinnor.

Nätverken »Popkollo« och »Femtastic« är till för att skapa sammanhang där  
tjejer helt kan gå in för att göra sin musik utan att bli hämmade av killars närvaro. 
De anordnar musikläger, workshops, dagkollon, manifestationer med mera.

Studier som gjorts om kvinnoseparatistisk organisering inom musik-
branschen (bland andra Popkollo-e�ekten av Ingrid Sivard, Kungliga Musik-
högskolan 2014 och Separatism som strategi för utökat handlingsutrymme? 
av Cajsa Wallin, Södertörns högskola 2015) har visat att tjejer kan släppa 
loss, experimentera, använda fler instrument, vara stökiga och bullriga och 
kanske framförallt »våga vara fula« när de slipper den så kallade genus-
disciplineringen som uppstår i konstellationer där även män ingår. 

– I festivalarbetet har vi en stark struktur 
med olika policys och protokoll som gör 
att det funkar. Det hjälper oss att ta vid i 
varandras funktioner. Det har till exempel 
kommit fem riktiga bäbisar under den här 
arbetsperioden. »Ok du är inne och gör 
kejsarsnitt nu, då får jag hugga tag här, 
fast jag aldrig gjort en pressrelease förut.« 
Det �nns liksom ingen prestige att hålla 
upp. Alla kämpar mot samma mål.

Har vi inte också en bättre helhetssyn 
med en sorts praktisk smartness?  
En bredare kompetens som män inte 
riktigt kan visa upp. 
– En stor skillnad med att jobba med killar 
är att man bara ska ge och ge och ge. De 
är så vana vid att få grejer, men ger sällan 
någonting tillbaka. Med tjejer är det 
tvärtom. De är mycket mer inriktade på 
vad de kan erbjuda andra.
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Om skribenten…

KAJSA GRYTT var med och  
startade punktjejbandet Tant Strul 
(1979–1985), där hon skrev låtar, 
sjöng och spelade gitarr. Tant Strul 
hade en unik position både inom 
den svenska punkrörelsen och hos 
den kvinnliga publiken, med låtar 
som uttryckte tjejers och kvinnors 
sexualitet på deras egna villkor. 
»Dunkar varmt« är en av de ytterst 
få låtar i pophistorien – kanske  
den enda? – som lyckats gestalta 
kvinnans åtrå och orgasm. 

TANT STRUL nådde sitt publik-
rekord på Roskildefestivalen 
1985 där de spelade inför 25³000 
personer.

KAJSA GRYTT har sedan dess 
fortsatt som soloartist. Efter sin 
medverkan i TV4-satsningen »Så 
mycket bättre« 2014, utsattes hon 
för ett så massivt misogynt hat 
att hon ställde in den planerade 
turnén. Men hon har aldrig lämnat 
vare sig musikscenen eller sitt 
osvikliga feministiska engagemang. 

VID SIDAN AV musiken har Kajsa 
Grytt skrivit dramatik och skön-
litteratur. Med »Boken om mig 
själv« (2011) fick hon ett brett 
genomslag. Just nu är hon aktuell 
med kritikerrrosade albumet  
»Kniven i hjärtat« och romanen 
»Du lever i mig«, som även den 
blivit hyllad. Hon var också en av 
artisterna som bidrog till inspel-
ningen av #metoo-låten, vars alla 
intäkter donerats till Roks.

Handlar festivalen först och främst  
om våldet? Det är ju framför allt män 
som utövar sexuellt våld. Det är inte 
konstigt att »Utan män« är den lösning 
vi kommer på för att slippa bli utsatta 
för sexuellt våld. 
– Det är också det kritiken av separatismen  
handlar om. Först �nns det de som säger 
»Vem ska dra sladdar om ni inte har män 
och, vem ska köra artisterna om inte killar 
får komma?« Gubbar som inte fattat att det 
är 2018. Men också: »Det är invandrare 
som utövar sexuellt våld, ut med invand-
rarna!« eller »Det är alkoholens fel, ta 
bort alkoholen!«. Men det är precis som 
du säger, om man kollar på allt sexuellt 
våld som �nns, så står män för 97 procent. 
Den gemensamma nämnaren säger att det 
är män som håller på med det där. Vi tar 
helt enkelt bort den komponenten och 
slutar prova andra kreativa lösningar. Vi 
gör det enkelt. 

Vad vill ni att världen ska tänka/känna?
– Det vi säger är att: »Alla män är inte 
våld täktsmän men alla våldtäkter begås 
av män.« Det här är ingen lösning på  
problemet men en reaktion. En nedsatt fot. 
I och med metoo behöver vi inte längre 
försvara festivalen. Nu förstår ju varenda 
snubbe att detta behövs. Det räcker nu. Vi 
vill ha en samtyckeslag samt att killarna 
måste skärpa sig. Annars kommer de inte 
att få vara med i fortsättningen. 

®

JAG KOMMER IN PÅ min son som är 23 
år och hur han redan vid tre års ålder var 
tvungen att förhålla sig till våld mot den 
egna kroppen. Det �nns överallt i serie-
tidningar och media. Mäns kroppar ska 
demoleras. På det sättet utsätts män för 
mera våld än kvinnor, ett våld som de från 
tidig ålder hittar strategier för att hantera. 
Till exempel eget försvarsvåld, nördighet, 
vara slagpåse, tanig rockkille, intellektuell 
diplomat, hierarkisk makt, eller anfall är 
bästa försvar-våld.

Varför kan de inte säga det rakt ut: 
»Det är vi män som har ett våldspro-
blem. Det är vi som äger problemet och 
vi behöver lösa det.« De vill ju inte ens 
formulera att det överhuvudtaget finns 
ett VI som är män. Vi har haft ett kvin-
no-vi sen urminnes tider, men nu när 

det börjar definieras som ett problem 
att vara man, då vill de plötsligt inte 
vara en grupp. Vi har jobbat med vad 
det innebär att vara kvinna, strukturellt 
och personligen, med roller, förvänt-
ningar och förtryck i 150 år. Men de vill 
inte ens säga »vi män«… 

– Ja de är ju lika stora förlorare i patriar-
katet som vi är. 

Jag upplever att männen inte gör sitt 
arbete. Vi har en massa schysta kom-
pisar som inte våldtar, men de accep-
terar ändå sin makt och könsförtrycket. 
De säger, »jag vill inte bli ihopkladdad 
med de där hemska männen«, men de 
har ett så långt arbete kvar att göra. 
Det är ju någonting med män och våld. 
Ta tag i det!
 – Ja det är sorgligt. Män anmäler inte 
misshandel till exempel. Det anses skam-
ligt. Både för att de fått stryk och för att 
de är golare om de anmäler. De ska stå 
ut. De får inte springa därifrån om de blir 
hotade. De ska kunna ta stryk och smärta, 
och även dela ut. Vi kvinnor har varandra, 
diskussionen och analysen. Därför har vi 
ett försprång. Nu måste de börja prata och 
jobba. De ligger 100 år efter. Det är lika 
länge som vi haft rösträtt. Men sen dess 
har det inte hänt så mycket. Men vi kan 
inte lösa det åt dem. De måste steppa upp 
lite. Säga ifrån när de ser någonting, prata 
med sina polare. 

Det här att hjälpa sina små bröder. Vi 
har ju olika sätt att ge stöd åt småtjejer 
och förmedla den feministiska insikten 
neråt i generationer. Popkollo och olika 
mentorskap. Jag har jobbat i skolor 
med tjejgrupper till exempel. Varför 
vänder sig inte alla »schysta« män neråt, 
till sina små våldsamma bröder? Hur är 
det förresten med din egen bransch? 
Varför valde du att göra en musikfesti-
val och inte en komikerfestival?
– Jag ville göra något stort. Något som 
alla vill vara på men som män inte får 
komma till. 

Du ville att de skulle bli avundsjuka?
– Ja, jag ville att det skulle smälla högt. 
Det ska vara bärs och det ska vara grillat 
vildsvin. Det vore jävligt kul om du kom 
och spelade på festivalen. Sen vore det kul 
att trä�as igen och prata. 

Jag kommer till Statement, så festar vi!

närkontakt 

VI LÄGGER PÅ och det slår mig hur tydlig 
Emma är. Det är helt begripligt att hon 
får en festival gjord. Någon kasperdocka 
är hon de�nitivt inte, utan en person med 
tu� humor, ett jävla driv och en tveklös 
feministisk övertygelse. Tack för samtalet.

Fotnot. Statementfestivalen äger rum 
på Bananpiren i Göteborg den 31/8–1/9. 
Artisterna är bland andra Maxida Märak, 
Dolores Haze och Frida Hyvönen.
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NÄR LAMMEN TYSTNAR 
bakslagen efter metoo
Metoo kom som den perfekta stormen. Tystnaden bröts och förövarna stod med brallorna nere. Men nu har 
minst fem kvinnor efter metoo blivit åtalade eller delgivna misstanke om förtal av en åklagare. Vanligtvis är 
det annars bara personen som upplever sig förtalad som kan driva ett sådant mål. Undantag finns. Men gäller 
verkligen undantagen här?

Den prisade grävreportern My Vingren redogör för en ny tillämpning av lagen om förtal, som kan leda till 
att många kvinnor återigen blir skrämda till tystnad.
TEXT: MY VINGREN

När Majas lillasyster dog i 
januari 2010 försvann Maja in 
i en bubbla. Dagarna �öt inte 

längre på som de hade gjort innan utan 
varje timme gick långsamt. Tiden kändes 
som att behöva röra sig genom tjock, 
illaluktande lera. Det tog ett halvår innan 

Maja till slut kände att hon behövde hitta 
tillbaka till livet. Hon ville ut ur bubblan. 

SOMMAREN 2010 var en ovanligt varm 
sommar. SMHI rapporterade om tem-
peraturrekord och Stockholms akut-
mottagningar fylldes med personer som 

drabbats av värmeslag. Maja startade ett 
konto på en dejtingsajt. Det var viktigt för 
henne att vara ärlig från början, så när hon 
och Tomas började skriva till varandra 
så berättade Maja precis om vilket vrak 
hon var. Hon skrev om hur mycket hon 
saknade sin syster, hur jobbigt det senaste 

granskat 
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halvåret hade varit. Hon ville att han 
skulle veta precis hur skör hon var så att 
han från början kunde bestämma om det 
verkligen var en röra han ville gå in i.

DE TRÄFFADES I SOLNA, vid tunnelbane-
stationen, det är tidig kväll och luften 
slog varmt mot huden. Innan dejten tog 
Maja till alla säkerhetsåtgärder som de 
�esta kvinnor gör när de ska på dejt med 
någon de aldrig trä�at. Hon ville ses 
utomhus, inte hemma hos honom, utan 
öppet, bland folk. De bestämde att de 
skulle gå en promenad. Hon hade aldrig 
anat, att bara några timmar från att de 
trä�ades skulle Tomas tvinga in sitt kön 
i hennes mun i en betongtunnel och sen 
våldta henne bakifrån på en kyrkogård. 
Efter våldtäkten drog han upp byxorna, 
knäppte gylfen och bad gud om ursäkt för 
att han hade haft sex på en kyrkogård. 

Bakgrund
I september förra året anklagade skåde-
spelaren Ashley Judd mediemogulen 

Harvey Weinstein för sexuella övergrepp. 
Snart började andra kvinnliga skådespelare 
dela sina berättelser om �lmjätten under 
hashtagen Metoo. Hashtagen spred sig 
snabbt på sociala medier, över Atlanten, 
in i Europa, Afrika, till Sydkorea, Baskien 
och många �er länder. Hashtagen handla-
de inte längre om Weinstein utan om att 
uppmärksamma sexuella trakasserier och 
övergrepp mot kvinnor. Kvinnor och icke-
binära över hela världen delade med sig av 
sina erfarenheter och i Sverige namngavs 
en rad kända mediepro�ler. Flera av de 
utpekade förövarna blev i samband med 
metoo av med sina uppdrag. Bland annat 
avslutade TV4 samarbetet med Martin 
Timell efter uppgifter om våldtäkt och 
systematiska övergrepp mot kvinnor. När 
�era kvinnor berättade om att Fredrik 
Virtanen utsatt dem för övergrepp avslu-
tades hans uppdrag som ledarskribent. 
Maja, precis som många andra kvinnor, 
kände att i samband med metoo-rörelsen 
sprack uppdämningen av skam som hon 
burit med sig efter sexövergreppen. 

Men det är när hon ser att Tomas  
har skrivit en stödjande text till metoo -
uppropet som hon inte kan hålla det inom 
sig längre. Under åtta år hade hon burit på 
skammen, den hade växt som röta inom 
henne. I en egen statusuppdatering delar 
hon en artikel om sexuella övergrepp och 
som kommentar till artikeln skriver hon 
om våldtäkten hon själv blev utsatt för, 
åtta år tidigare. 

DET VAR SAMMA SAK för Cissi Wallin. 
Cissi var i New York när Weinsteina�ären 
rullade upp och det �ck henne att både 
tänka och känna väldigt mycket kring 
övergreppen som Fredrik Virtanen ska ha 
utsatt henne för. En man, vars kolumner 
ofta handlade om kvinnors rättigheter och 
feminism. Cissi hade nått en punkt där hon 
kände, att nu räcker det. Oavsett konse-
kvenserna. Hon namngav honom. Hon 
ville inte ha en lynchmobb mot en enstaka 
person men hon ville inte längre gå med 
på tystnadskulturen. Cissi Wallin blev inte 
förvånad när hon delgavs misstanke för 
grovt förtal. Hon hade räknat med det. 

MEN FÖR MAJA var det annorlunda. I sin 
statusuppdatering skrev hon ut Tomas 
namn, ålder, hudfärg och hemort. Hon 
postade inlägget till sina vänner. Det är 
ju ett svennebanan-namn, tänkte hon. 
Det kunde vara vem som helst. Hon ville 
äntligen ta steget att berätta om vad hon 
varit utsatt för, utan att skämmas för det. 
Hon ville visa att det var en helt vanlig 
kille som gjort något ingen hade kunnat 
föreställa sig. På Facebook reagerar 75 av 
Majas vänner på inlägget. Trycker på arg 
eller ledsen gubbe. I en kommentar till en 
nära vän länkar så Maja till Tomas inlägg 
om metoo-rörelsen. 

Förtalsbrott
Förtal är ett så kallat målsägandebrott. 
Det innebär att förtal egentligen bara 
drivs, med några få undantag, av personen 
som känt sig kränkt av uppgifterna. Det 
�nns �era viktiga skillnader mellan att bli 
åtalad av en person eller av en åklagare. 
Väcker målsäganden själv talan så är det 
hen som står för rättegångskostnaderna, 
även motpartens, om hen förlorar. Men 
när en åklagare väcker talan så sker det 
med hjälp av skattebetalarnas pengar. 

Så, när kan en åklagare väcka åtal kring 
förtal? Enbart i undantagsfall. I förtexterna 

Cissi Wallin blev inte förvånad när  
Virtanen anmälde henne för grovt 
förtal.

BEREDD PÅ BACKLASH

F
O

T
O

: 
S

E
V

E
R

U
S

 T
E

N
E

N
B

A
U

M

Hon hade aldrig anat, att bara några timmar  
från att de trä ades skulle Tomas tvinga in sitt  
kön i hennes mun i en betongtunnel och sen våldta 
henne bakifrån på en kyrkogård. 
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till lagen står det att en åklagare kan väcka 
åtal när det �nns ett klart samhällsintresse, 
förtalet har särskilt grova uttryck eller 
har fått en stor spridning. Tidigare har 
skälen till att åklagare driver förtalsmål 
främst varit att de som drabbats varit 
unga personer eller att någon har laddat 
upp sex�lmer på pornogra�ska webbsidor 
utan den andra partens tillåtelse. 

DET VAR PETRA GÖTELL, kammaråklagare 
på åklagarmyndigheten i Stockholm som 
väckte åtal mot Maja. Innan metoo har 
ingen åklagare, vad hon känner till, väckt 
åtal i ett liknande ärende. Just därför tyckte 
hon det var intressant när hon tog emot 
polisanmälan. 

– Det var i samband med metoo som jag 
upplevde att det �nns ett samhällsintresse 
i att förebygga så att personer inte blir 
uthängda på det här viset. 

Petra Götell säger att det eventuellt 
hade varit annorlunda om det funnits en 
dom eller förundersökning om att Tomas 
hade våldtagit Maja. Då hade Maja kanske 
kunnat skriva om det utan att en åklagare 
skulle ha väckt åtal. 

– Hon behöver en anledning att uttala 
sig om det, och en dom hade kunnat vara 
en sådan anledning.  

SUSANNA ERIKSSON som är grundare av 
Indile Juristbyrå tycker till skillnad från 
Petra Götell att Maja hade rimlig anled-
ning att publicera inlägget just för att det 
var i samband med metoo. Maja skrev 
ju inlägget när det fanns en pågående 

diskussion om de här frågorna i o�entlig-
heten och Majas inlägg var en del av den 
diskussionen. Speciellt som Majas inlägg 
var en reaktion på Tomas eget inlägg om 
metoo. 

– Förtal är ett grovt brott men jag 
tycker man kan ifrågasätta rimligheten i 
att Majas fall drevs av en åklagare, säger 
Susanna Eriksson. 

EN ANNAN VIKTIG princip kring huruvida 
en åklagare ska ta upp ett förtalsfall är att 
det ska ha medfört stor skada för mål s-
äganden. Under förhandlingen frågade 
domaren hur Majas inlägg hade påverkat 
Tomas. Han hade sagt att han haft svårig-
heter att arbeta, men samtidigt redovisade 
han ingen sjukskrivning. Han sa också att 

han varit öppen mot sin omgivning och 
fått stöd därifrån. Han verkar alltså inte 
ha lidit någon skada, varken ekonomiskt 
eller socialt. 

Susanna Eriksson konstaterar dock 
att domstolen inte behöver bevisa att 
Tomas led skada. Det räcker att han säger 
det. Reglerna kring när en åklagare kan 
väcka åtal för förtal förändrades 2014, i 
samband med internet. 

– Det här visar att stra�rätten kan 
vara ett verktyg som skyddar kvinnors 
rättigheter men också hur det i andra fall 
kan användas mot dem som är utsatta, 

Susanna Eriksson tycker att stra�-
rätten ibland används mot dem som 
den är avsedd att skydda. 

RÄTT KAN BLI FEL

Petra Götell, kammaråklagare såg  
ett samhällsintresse i att förebygga  
uthängningar av det slag som  
metoo-e�ekten orsakade. 

UTHÄNGNING UTAN ANLEDNING

med stora konsekvenser, säger Susanna 
Eriksson. 

MAJA TVINGADES BETALA skadestånd till 
sin förövare. Med hjälp av en god vän som 
startade en insamling slapp hon betala de 
sammanlagt 20 000 kronorna själv. Det 
�nns ingen praxis kring hur mycket brotts-
skadeersättning man har rätt till vid förtal, 
eftersom det var nyligen man ändrade lag-
stiftningen. I ett annat fall tvingades en 
pappa som namngett sin dotters förövare, 
men också mejlat arbetsgivaren, betala 
80 000 kr i skadestånd. 

IDAG ÅNGRAR MAJA att hon namngav 
Tomas. Men för henne var det ändå befri-
ande att kunna berätta för andra.

– Jag har svårt att hantera följderna 
med värdighet och stil, säger hon. Men jag 
försöker. 

Polisen valde i alla fall att upprätta  
en anmälan om våldtäkt i samband med 
hennes förhör. Maja tycker att det har 
stärkt henne. Hon behöver åtminstone 
inte längre ifrågasätta sin egen upplevelse. 

Fotnot: Maja och Tomas heter egentligen 
något annat. 

Ur den slutna metoo-gruppen för 
journalister, kallad #deadline, läckte 
en personlig berättelse om ett över-
grepp ut till förövaren. En medlem ur 
gruppen skärmdumpade texten och 
kommentatorsfältet för att skicka till 
den utpekade, men inte namngivna, 
mannen. Kvinnan som delat med sig av 
sin personliga berättelse var tvungen 
att blocka mannens telefonnummer 
eftersom han fortsatte kontakta henne 
under flera dygn. Även andra kvinnor 
som i kommentarsfältet berättade att 
också de blivit sexuellt trakasserade av 
mannen utsattes för påtryckningar. En 
av kvinnorna fick indirekta hot om att 
hennes karriär kunde äventyras om hon 
fortsatte sprida sin berättelse.

Påtryckningar  
från förövare

Maja tvingades betala skadestånd till sin förövare.
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på övervåningen, medan botten planet används till 
stödsamtal, administration och regelbundna öpp-
na kaféer för alla som de�nierar sig som kvinnor 
och tjejer. Vid vissa tillfällen får män komma in, 
men det är alltid kvinnorna i huset som väljer.

– Vi har både öppen och sluten verksamhet och 
har goda erfarenheter av att det går att ha ett skyddat 
boende i ett öppet och levande kvinnohus. De 
kvinnor som efter separationen fortfarande är all-
varligt hotade placeras av socialtjänsten i en annan 
kommun där de kan röra sig fritt utan att stöta på 
förövaren. Att ha ett rosa kvinnohus mitt i Västerås 
är i sig ett statement, annars förblir våldet dolt, 
säger Elin Hedén som arbetar på kvinnojouren.

Kvinnoseparatism behövs så länge det är provocerande

D et rosa kvinnohuset på Kristina-
gatan 11 har tinnar och torn. En 
sorts Villa Ville kulla som rymmer 
både kvinnojour, tjejjour och 

skyddat boende. Ja, ni läste rätt. Det skyddade 
boendet är inte hemligt. Lägen heterna ligger 

verklighetschecken

I ett rosa hus i Västerås finns nästan 
40 års samlad kvinnokraft. Ibland är 
män välkomna, men ibland behöver 
de stänga dörrarna för att prata med 
andra som förstår hur det är att vara 
kvinna och tjej i ett patriarkat.
TEXT OCH FOTO: MARJA BECKMAN

SÅ HÄR GJORDE VI

Linda Broås, Johanna Yttréus, Alondra Herrera, Soledad Varela, Kristina Fjellgren och Elin Hedén är övertygade om att alla som identifierar 
sig som kvinnor behöver separatistiska grupper ibland.
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Kvinnoseparatism behövs så länge det är provocerande
ÅTTA KVINNOR arbetar här. När Kvinnotryck kom-
mer dit är sex av dem på plats. Jouren har funnits 
sedan 1979 och huset invigdes 1986. Kvinnliga 
politiker från Moderaterna och Vänsterpartiet 
(dåvarande VPK) gick samman för att huset skulle 
bli ett kvinnohus.

– Vi lyfter gärna fram det samarbetet som en 
symbol för vår breda rörelse. Kvinnor har gemen-
samma politiska intressen där partifärg är oviktig, 
säger Elin Hedén.

EN GÅNG I MÅNADEN anordnas kvinnokaféer här, 
och en annan dag i månaden är det tjejkafé. Att ha 
separatistiska grupper är nödvändigt för att tjejer 
och kvinnor ska våga prata fritt.

– När jag trä�ar tjejer och killar tillsammans 
ställer tjejerna inte en enda fråga. Men om det 
sedan bara är tjejer i rummet, tar det bara några 
minuter innan de börjar prata, säger Soledad 
Varela, som arbetar på tjejjouren.

– Det handlar också om att kvinnorna ska våga 
stå upp för sin sak. Vi anser att vi behöver trä�as 
och sätta vår agenda, fokusera på det vi tycker är 
viktigt, inte se kvinnofrågor som minoritetsfrågor. 
Det är en förutsättning för förändring att tjejer och 
kvinnor kommer samman, lyssnar på varandra och 
ser strukturerna i samhället, säger Elin Hedén.

– Utanför de här väggarna får du vara feminist, 
men inte för mycket. Här får vi möjlighet att gå 
på djupet och formulera oss, och här vet vi att alla 
förstår. En man kan aldrig helt och hållet förstå hur 
det är att vara kvinna i ett patriarkat, säger Johanna 
Yttréus på Kvinnojouren.

– Vi möter kvinnor som har haft negativa erfaren-
heter av till exempel skolmiljö och läkare. De behöver 
oss för att bekräfta sin rädsla och övervinna den, så att 

de vågar gå till en manlig läkare igen och återupp-
bygga tilliten, säger Linda Broås på kvinnojouren.

– Det �nns våldsutsatta kvinnor som reagerar av 
rädsla bara de hör en mansröst, och det �nns kvinnor 
som kan ta av sig sin hijab när de är innanför husets 
väggar, säger Johanna Yttréus.

När Tjejjouren har kafékvällar är det ofta lite mer 
uppstyrt och de använder sociala medier för att 
sätta igång diskussioner och tankar hos tjejerna. 

FAKTA OM KVINNOHUSET  
I VÄSTERÅS (KVINNO-
JOUR OCH TJEJJOUR)

Startades: 1979, huset på 
Kristinagatan 11 invigdes 1986

Antal anställda: 8 (en del 
heltid, en del deltid)

Antal medlemmar: 86,  
varav 20 är aktiva utöver de 
anställda.

Skyddat boende: Ja.

Antal nya stödsökande 2017: 
232. Det årliga antalet stöd-
sökande brukar vara mellan 
250 och 300. Jouren utförde 
1001 stödåtgärder under 2017.

Kvinnohuset har ett eget 
bibliotek med böcker om 
kvinnor och av kvinnor. De 
kan lånas av kvinnorna som 
bor och besöker huset.

Tjejjouren tar emot tjejer från ungefär 14 år upp till 
25–26 år, och är ofta ute på fritidsgårdar och skolor 
för att prata.

– På fritidsgårdarna är det 90 procent killar, 
säger Kristina Fjellgren på tjejjouren.

– Någon ifrågasatte varför vi skapade en tjejgrupp, 
men då svarade en annan, att det är ju killgrupp 
varje kväll på fritidsgården. Vi blir ofta ifrågasatta 
när vi är ute på skolor; »killar behöver också 
stöd«. Men då berättar vi att vi samarbetar med 
killjouren. Det är skönt att kunna hänvisa dit, fort-
sätter Soledad Valera.

– Det �nns idag många platser dit både män och 
kvinnor kan gå, och killar har redan egna separata 
grupper, in�ikar Linda Broås.

– Så länge det är provocerande behövs kvinno-
separatistiska grupper, konstaterar Elin Hedén.

NÄR KVINNOHUSET HAR ÖPPET HUS är alla väl-
komna, men generellt är intresset från män ganska 
svalt om de inte är där i sin yrkesroll.

– Vår ordförande sa att det är en solidaritets-
handling att det inte ska gå att skilja på vilka som 
bor här och vilka som jobbar här eller är på besök. 
Det kunde lika gärna vara du eller jag som blivit 
utsatt. Här är vi bara tjejer och kvinnor, säger Elin 
Hedén.

FÖR ATT NÅ UT MED SITT ARBETE och skapa 
förändring är det viktigt att ha ett brett samarbete 
med andra feministiska organisationer och myndig-
heter, menar kvinnorna i Kvinnohuset. 

– Man behöver inte hålla med varandra om allt, 
tillägger Johanna Yttréus.

– Vi samarbetar till exempel med myndigheter 
mot sexuellt våld, porr och prostitution. Det är 

viktigt att hitta alla tänkbara samarbeten eftersom 
detta är ett stort problem som motar tillbaka jäm-
ställdheten, säger Elin Hedén.

Det går alltså att både rikta sig utåt och att 
ibland stänga dörrarna när det behövs.

– En del män tror att det är förbjudet för dem att 
komma in genom vår dörr, till exempel politiker, 
handläggare eller hantverkare. Det är det inte, men 
VI väljer att öppna dörren, avslutar Linda Broås.

När jag trä ar tjejer och killar tillsammans ställer tjejerna  
inte en enda fråga. Men om det sedan bara är tjejer i rummet, 
tar det bara några minuter innan de börjar prata. SOLEDAD VARELA
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fritidslinjen

Äntligen är den här! Biografin över en av Sveriges mest framstående feminister.  
»Det gäller livet« handlar om hur Gudrun Schyman gjorde det personliga politiskt. 
Det handlar om skam och stolthet till följd av alkoholmissbruk och politiska seger-
tåg, och om hur Schyman satte feminismen på den politiska dagordningen. Johanna 
Palmström är journalist och författare, och tidigare chefredaktör för Bang. Boken är 
hennes eget initiativ och hon har följt Gudrun Schyman från folkrörelseengagemanget, 
via Vänsterpartiet till Feministiskt initiativ.

Hur känns det nu när boken är klar?
– Jag har arbetat med den från och till sedan 2010 och hela tiden har jag varit förundrad 
över att ingen annan gjort det redan med tanke på Gudrun Schymans popularitet 
och händelserika liv. Även nu när boken är klar är jag lite häpen att det dröjde till 2018 
innan det kom ut en biografi om henne.

Vad var den största utmaningen?
– Den största utmaningen var urvalet. Det är såklart en massa händelser som inte är 
med, men jag hoppas att det centrala är det. Sedan hoppas jag att jag lyckats skriva 
den på ett underhållande sätt och med lätt hand!

Porträtt av en tongivare

Har du gått i tatueringstankar men tvekat inför den 
grabbiga stämning som finns inne på många tatue-
ringssalonger? Misströsta inte, det finns alternativ. 
För drygt ett och ett halvt år sedan startade två 
kvinnor, Victoria Sunqvist och Sabina Seifert, upp 
en tatueringsstudio på Krukmakargatan i Stockholm.  
De var trötta på den sexistiska och rasistiska 
mentaliteten som deras tidigare arbetsplatser – 
och branschen överlag – dröp av. Sedan dess har 
salongen Queendom crew fördubblat sina resurser 
tack vare Jessica Sörensson och lärlingen Andrea 
Moore. Queendom Crew beskriver sig själva som en 
plats fri från fördomar, sexism, rasism och transfobi. 
Hos dem är alla kunder välkomna oavsett om man 
ska göra en första liten diskret tatuering eller det 
sista på sin ryggtavla. Den åttonde mars i år hade 
de gratis drop in för alla som ville föreviga kvinno-
tecknet någonstans på kroppen. Håll ögonen öppna 
för liknande erbjudande till nästa vår!

Bläck 
utan päck
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TEXTER  
FRITIDSLINJEN:  
ELLINOR GOTBY  

ERIKSSON

Ingmar Bergmans film »Persona« från 1966  
har fått en ny kostym i Dramatens kommande  
uppsättning »Persona persona persona«. Till-
sammans med skådespelarna Bahar Pars och 
Nanna Blondell har dramatikern Dimen Abdulla 
brutit ner den mystiska berättelsen om en stum 
kvinna och hennes sköterska, för att sedan under 
hundratals timmar bygga upp den igen på deras 
egna villkor. De tre kvinnorna står även för regi, 
scenografi och kostym. Bahar Pars är lyrisk över 
konceptet. 

– Det är första gången i mitt liv som jag spelar 
med bara en annan kvinna, och det är helt och 

hållet vår egen vision. Samtalen, rytmen, vad vi 
pratar om blir helt annorlunda. Jag kunde aldrig 
tro att det var så stor skillnad. Vi kvinnor har ju 
superkrafter!

Vem är det du ska gestalta?
– Jag spelar Elisabeth Volger, hon som tystnar. 
Det första hon gör efter sin tystnad är att riva 
sönder ett foto på man och barn. Min tolkning är 
att hon är totalt utbränd, det har jag hög igen-
känning i och vill förmedla det djupare. Vi har 
krigat och kämpat i två år för att sälja in och få 
göra vårt koncept. Så jag är jävligt stolt över oss.

Caroline Ringskog Ferrada-Noli har jobbat på  
sin nyutgivna roman »Rich Boy« i flera år. Det 
märks. Inte bara på det gedigna sidantalet (500 
sidor, efter att ha redigerat ursprungsmanuset på 
över 700 sidor) utan också på varje välavvägd 
skiftning i texten. År 2009 romandebuterade  
hon med »Naturen« och i podcasten »En varg 
söker sin pod« som hon har tillsammans med  
Liv Strömquist har hon det senaste året oroat sig 

Rik pojke, ledsen flicka
över hur hennes andra roman kommer att mottas. 
Hon har reflekterat kring om den ens har någon 
som helst relevans. Den ångesten var fullkomligt 
onödig. Jag kan inte lägga boken ifrån mig, hand-
lingen är så tidlös. Tre kvinnor från tre generatio-
ner delar samma börda, de har ärvt samma trauma. 
Mormodern, mamman och dottern. 40-tal, 70-tal 
och 00-tal. Hur bryter man mönstret av otillräck-
lighet och självförakt när rich boys vill ha oss just så?

En progressiv persona



D u har ju varit verksam i teaterbranschen i 25 år nu, 
hur uppbringar man systerskap i en klassiskt mans-
dominerad bransch?

– Teatervärlden har varit mansdominerad, det stämmer, men 
den har i modern tid också uppburits av kvinnor. Ända sedan 
1900-talet har det skrivits stora roller för kvinnor. Chefer och 
regissörer har visserligen klassiskt sett varit män – fram till 
1970-talet då bland annat Suzanne Osten och Margareta Garpe 
kom in i bilden och möjliggjorde för fler kvinnor att ta plats.

Så det finns inte längre den typen av problem på teatrarna?
– Teatervärlden är väl egentligen som övriga samhället, alltså 
patriarkal. Inte minst sett till löner och vilka som traditionellt 
sett har fått ledande roller. Men nu är vi i ett skede där vi får 
allt fler kvinnliga teaterchefer, vilket också leder till en bättre 
representation på teatrarna i stort. Det här är en konkurrens-
inriktad bransch och det skulle kunna leda till svagare systerskap, 
men konkurrensen förtas till stor del av att kulturarbetares 
arbetsliv och privatliv är så tätt sammankopplade. Man är 
intresserad av vad andra gör, man går och tittar på varandra, 
kommer nära varandra, och blir vänner. Jag har fått många 
systrar under min tid i branschen. Jag är också mentor till flera 
yngre kvinnliga regissörer – vi söker upp varandra.

utmärkt kulturtant

DETTA HAR HÄNT

Anna Takanen blev teaterchef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm 2015. Innan dess hade hon samma tjänst på Göteborgs 
Stadsteater i nio års tid, där hon precis som på sin nuvarande arbetsplats även skådespelade och regisserade. Under sin tid  
i Göteborg var hennes målsättning att göra Stadsteatern till Sveriges mest jämställda teater. I fjol tilldelades hon utmärkelsen  
»Årets kvinna« av Sverigefinska yrkes- och a³ärskvinnors förening, för sitt ihärdiga jämställdhetsarbete i kulturbranschen. 

Fler kvinnliga regissörer, huvudrollsinnehavare och pjäsförfattare har varit Takanens uttalade mål i Göteborg, en strävan  
hon också tog med sig till Kulturhuset. 

»Jag är chef för en av Sveriges största kulturinstitutioner. Det innebär att jag har resurser att fördela till andra konstnärer.  
Och då är det väldigt viktigt vilka jag väljer, för att kunna arbeta strukturellt med att förändra maktordningen« sa hon till  
SVT Uutiset i samband med utmärkelsen. 

Anna Takanen, teaterchef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, har sedan sin examen från teater-
högskolan 1994 byggt upp ett imponerande cv. Hon har också uppmärksammats och prisats för sitt 
jämställdhetsarbete inom teatervärlden. Nu är hon aktuell med »Bang«, där hon spelar sin stora förebild 
Barbro »Bang« Alving.
TEXT: ELLINOR GOTBY ERIKSSON ª|ªFOTO: PETRA HELLBERG

Vad är det viktigaste du vill framföra med din gestaltning av 
Barbro »Bang« Alving?
– Det är hur hon fick ihop ett kämpigt arbetsliv och privatliv 
med ett brinnande patos. Barbro Alving var normbrytande  
innan ordet ens var uppfunnet. Hon var ensamstående mamma 
och levde öppet med en kvinna. Hon var också en stilist av 
guds nåde och använde språket för att beskriva sin samtid. 
Samtidigt kämpade hon i en journalistbransch helt och hållet 
styrd av manliga redaktörer. Jag kan relatera till det här med 
att skapa ifrån ett rum som är kraftigt präglat av en dragig 
samtid. I vår samtid pratar man om människor som ett arbets-
miljöproblem och det finns ett snålare utrymme för imper-
fektion. Barbro Alving ville förändra genom att förklara och 
argumentera snarare än att tycka. Idag blir det mer och mer 
tyckande, inte minst gällande andras skavanker. Tyckandet är 
en grund pöl där vi tappar bort idén om att dö för varandras 
rätt till oliktänkande.

Hur ser du på kvinnoseparatism som fenomen?
– Man behöver separatism då och då för att definiera sin särart 
och för att slippa kompromissa bort det som är viktigt för en. 
Jag ser på separatism som ett verktyg, precis som kvotering. 
När partier började införa »varannan damernas« på sina listor 
var de flesta emot det men idag pratas det inte längre om det. 
Jag tänker också att separatism kan ge perspektiv när det 
gäller framtiden. Barbro Alvings förebild Elin Wägner sa: »Vad 
som borde göras är inte att sno omkring och kommentera 
karldestruktiva ting, utan gå på fruntimmerslinjen och göra om 
allting från början med respekt för livet«. 

Jag har fått många 
SYSTRAR i branschen

Barbro Alving ville förändra genom  
att förklara och argumentera snarare än 
att tycka. Tyckandet är en grund pöl där 
vi tappar bort idén om att dö för  
varandras rätt till oliktänkande.
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VISSTE 
DU ATT…

ROKS NYA STYRELSE består av Malin von Wachenfeldt, Svea kvinnojour i Kumla med omnejd, Liselotte Falk, Kvinnojouren Frideborg,  
Mölndal/Härryda, Adine Samadi, Tjejjouren Luleå, Caroline Högstedt, Alla Kvinnors Hus Karlstad, Eva Hoµman, Kvinnojouren i Sundsvall,  
Maja Ahrman, Stockholms tjejjour (vice ordförande), Jenny Westerstrand (även stora bilden), Haninge kvinnojour (ordförande), Emilia Nilsson, 
Tjejjouren Vilda, Tranås och Gunvor Söderberg, Kvinnojouren i Mark, Svenljunga och Tranemo (kassör). FOTON: SEVERUS TENENBAUM

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara 
för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med cirka 100 medlemsjourer. Den 
åttonde och nuvarande ordföranden heter Jenny Westerstrand. 

Under Roks årsmöte som hölls 5–6 maj i Solna valdes Jenny Westerstrand till ny ord-
förande. Maja Ahrman valdes till vice ordförande och ytterligare fyra nya ledamöter 
valdes till styrelsen. 

- Jag är hedrad över förtroendet, säger en glad Jenny Westerstrand efter att ha blivit 
vald med acklamation. 

Jenny Westerstrand har en lång och gedigen forskarkarriär bakom sig och hon har 
varit delaktig i att lyfta jourrörelsens erfarenheter från arbetet mot mäns våld mot  
kvinnor till en vetenskaplig nivå. I sin forskning har hon analyserat våldet och verkat  
för en utvidgad och sammanhållen bild av mäns våld mot kvinnor. 

Jenny Westerstrand är den enda som fått Roks utmärkelse Årets kvinnogärning två 
gånger. Första gången var hon med och delade utmärkelsen med övriga medskriben-
ter till omfångsstudien »Slagen dam« 2001. Studien var banbrytande i förståelsen av 
våldet. Jenny har också fått Årets kvinnogärning för sin doktorsavhandling i juridik om 
prostitution och människohandel. 

- Det är när vi håller ihop den våldsverklighet som kvinnor som tvingas fly till jourer  
lever i, med det omfattande våldet också utanför nära relationer – sånt våld som tjej-
jourerna bland annat möter många berättelser om – som vi ser hela bilden av våldet. 
Det är också då vi e³ektivt kan bekämpa våldet, sa Jenny Westerstrand i sitt tacktal. 
 

JENNY WESTERSTRAND ÄR ROKS NYA ORDFÖRANDE

Roksnytt
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TEXTER  

CHRISTINA LINDSTRÖM 

PRESSEKRETERARE

ROKS

VI HAR FÅTT VÅRT EGET SOUNDTRACK!
Den 22 mars släpptes låten »Vad dom än säger«. 56 kvinnliga musiker har på initiativ av 
Vo PAM spelat in låten, bland annat Kajsa Grytt, Shirley Clamp, Blenda, Bishat och Sonja 
Aldén – och de har valt att skänka intäkterna till Roks Aurorafonden!

– Vi är glada och ärade att alla dessa artister gått samman och valt att ge stödet till 
utsatta kvinnor, tjejer och barn genom oss, sa Zozan Inci, Roks dåvarande ordförande.

Den 16 april hölls en stor releasefest på Debaser Strand i Stockholm. Maja Ahrman från 
Roks styrelse höll tal på festen. 

– Precis som låtens text visar är vi ofta ensamma i våldet, ensamma i patriarkatet. Och som 
tjej går det inte att komma undan. Därför behövs det här systerskapet. Det behövs för att vi 
ska förstå att vi inte är ensamma, att det finns någon som går före och tar fajten, sa Maja. 

 

ROKS SOUNDTRACK
Till vänster: Vo Pam och bland 
annat Kajsa Grytt framförde 
låten »Vad dom än säger« på 
releasefesten 16 april.

Nedan: Roks dåvarande ord-
förande Zozan Inci med  
artisten Kajsa Grytt.

FOTON: CHRISTINA LINDSTRÖM

PÅ GÅNG…

14–17 juni. Roks kommer att ha ett tält under Järvaveckan för att dela ut  
Kvinnotryck, sprida information om våra jourer och synas. 

1-5 juli. I år deltar vi i Almedalsveckan på Gotland igen, med ett seminarium  
om vår rapport »Våld och vårdnad« där Eva Diesen föreläser.

31 augusti–1 september. Sommaren avslutas med att Roks och ett tiotal jour tjejer 
kommer att vara med på den separatistiska Statement festival i Göteborg. 

BILDEN: EMMA KNYCKARE FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER

HÄR SYNS VI I SOMMAR X 3

GODKÄNN GDPR

Vill du som jourkvinna eller  
jourtjej fortsätta prenumerera  
på Kvinnotryck? Roks följer GDPR, 
den nya dataskyddsförordningen, 
vilket betyder att vi respekterar 
din integritet och din rätt att ha 
kontroll över dina personuppgifter. 
För att fortsätta få Kvinnotryck hem 
i brevlådan, behöver vi därför ditt 
godkännande till att vi har  
dina uppgifter. 

Logga in på Roks intranät och  
beställ din gratisprenumeration  
under »Material« i menyn till höger! 

Roksnytt



B posttidning

Agnesagnes handlar om oss, vi som står och vacklar i vägskälet till den 
tredje åldern och undrar om vi ska spackla över sprickorna eller dyka ner 
i dem och se vad som �nns därunder. Agnesagnes vill visa att kvinnolivet 
i andra livshalvan kan vara fantastiskt och utvecklande. Ett samhälle som 
inte ger plats åt mogna kvinnors livserfarenheter och visdom är ett  
fattigt samhälle. Det vill vi berika genom www.agnesagnes.se.   
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Agnesagnes startades ideellt 
av Åsa Mattsson och Madeleine 
Gau�n. Vill du skriva här, dela  
med dig av tankar och idéer, eller 
besöka våra kommande event? 
Hör av dig via vår facebooksida 
fb.me/agnesagnesmagasin

AGNES
AGNES

www.agnesagnes.se 
– det nya feministiska webmagasinet för livet efter 50

www.agnesagnes.se 
– det nya feministiska webmagasinet för livet efter 50




