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Ikeagrälens orättvisa natur

ledare

SÄLLAN VISAR SIG HEMMETS KONFLIKTYTOR så tydligt som en lördag på Ikea. 
Männen segdrar mot utgången och vill bara komma därifrån. Kvinnorna dröjer 
kvar och funderar över olika kombinationer och lösningar som skulle passa i 

den gemensamma bostaden. I takt med att de närmar sig kassan, närmar de sig också 
Ikeabesökets beryktade final – ett präktigt skilsmässogräl. 

DET ÄR I SYNEN PÅ HEMMET som de gamla könsrollerna tar sig upp till ytan. Kvinnor 
lägger som regel ner betydligt mer tid och möda på att dagligen hålla efter skiten och de 

kringströdda resterna från fredagsmys och avkoppling, och då räknas inte 
den tid som slukas av det mentala engagemanget i allt som rör hemmets 
skötsel och trivsel. Frågan har stötts, nötts och blötts i jämställdhets
debatten, men så vips dyker det upp nån gubbe som börjar dilla om att 
strävan efter jämställdhet är att göra våld på naturen, det är ju bara 
att kolla hur chimpanser, möss och humrar beter sig, så fattar man 

genast varför kvinnor står för hemmets obetalda markservice. 

MEN ETT HEM ÄR inget av naturen givet, det är en kulturskapelse 
som uppstod ur en vilja att just slippa vara i naturens våld. Och 
det var framförallt kvinnor som drev på den utvecklingen 
genom att nyfiket studera naturlagarna för att sedan överlista 
dem. Att människorna kunde uppföra sina första boplatser 
berodde till stor del på kvinnors mod, framåtanda och 
logiska tänkande – inte på de »naturligt« kvinnliga egen
skaper som lyfts fram för att motivera könsorättvisor. 

OCH VARJE LÖRDAG PÅ IKEA når orättvisan sin kokpunkt 
av alla män som tjurigt drar mot utgången för att få komma 
hem till soffan utan en tanke på vad det är som tillåter 
dem att ligga hemma och löka. Det är då många kvinnor 
slås av en annan tanke. Ett helt nytt hem. Ett hem att dela, 

med någon som också vill dela. 



UTMÄRKT KULTURTANT

24

innehåll

AVTRYCK
4 Feminister varnade länge för att näthatet mot kvinnor och tjejer kunde 
övergå i verkligt våld. Nu har det hänt. Många har redan dödats i den 
misogynistiska terrorvågen. 

INZOOMAT
5 Kampen om hemmet – från fredlig fristad till privat våldsarena. Hela 
historien bakom hemmets härdsmälta. Ett hem betyder allt… utom det vi 
önskade oss. Från Afghanistan och Sudan till det främmande landet Sverige 
– går det att hitta hem hos Moder Svea?

NÄRKONTAKTEN
12 Lena Andersson blev folkkär med böckerna om olycklig kärlek. Hennes 
nya roman handlar på sitt sätt också om obesvarad kärlek – kärleken till 
det svenska folkhemmet, som aldrig riktigt levde upp till sina löften. Men 
som ändå lever kvar i våra hjärtan. 

GRANSKAT
18 »Kasta ut karln!« sa man åt kvinnan som delade hem med en skitstövel. 
Idag är det snarare kvinnan som åker ut när hon inte vill dela hem med en 
skitstövel. Vad har hänt? 

VERKLIGHETSCHECKEN
20 Kvinnojouren i Österåker har fått höja sitt säkerhetstänk. Många på det 
skyddade boendet är utsatta för våld i hederns namn och kan aldrig röra 
sig fritt utomhus.  

FRITIDSLINJEN
22 Susanna Alakoskis mastodontprojekt om arbetarkvinnor, Kristina  
Ömans tidningenstarlet i ny kontext, utställning om kvinnors politiska 
kamp på Kvinnohistoriskt museum i Umeå, bechdel-skrällen Killing Eve 
och annat kulturellt aktuellt.

UTMÄRKT KULTURTANT
24 Anna Suvanna Davidsson, mera känd som instagrammaren Apan satt i 
granen, har kommit ut med boken »En apa i Rågsved«, om att hellre flytta ut 
med ungarna till en egen lägga i en lågstatusförort än att bli kontrollerad 
och nedbruten av sin partner i hottaste Söderlyan. 

ROKSNYTT
26 Gott och blandat om vad som hänt och vad som komma skall.

12

TEMA: HEM FÖR VEM? 
Alla vill kunna stänga om sig  
i sitt eget hem. Men ingen vill  
vara instängd i sitt eget hem.  
Eller utestängd från alla andras 
hem. Vem fan var det som  
stängde dörren?
Sidan 5–11

NÄRKONTAKTEN
Vi bad Martina Montelius 
göra en intervju med den 
djupsinniga författaren 
Lena Andersson. Och vi 
får möta en riktigt rolig 
djuping.
Sidan 12

5
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FRÅN TROLLTRÅD TILL TERRORDÅD
Jessica Valenti slog tidigt larm om risken för att det misogyna 
näthatet skulle explodera i verkliga våldsattacker. Nu har  
farhågorna besannats. 

avtryck

Säger du nej dödar jag dig
De kallar sig incels och är de oknullade killarnas misogyna brödraskap. Nu tar de ut sin blodiga hämnd för alla 
gånger de fått nobben av tjejer som hellre vill ligga med killar de gillar.
TEXT: UNNI DROUGGE | FOTOMONTAGE: POLICYMIC

I april blev 10 personer dödade och 13 skadade när en skåpbil 
kom körande i full fart på en gångbana i centrala Toronto. 
Men det var ingen jihadist som tryckte på gasen, utan en 

»incel«, förkortning för involuntary celibacy. Incels är antifemi
nismens terrorbrigad, som med dödligt våld vill straffa kvinnor 
för att de inte nöjer sig med att vara dörrmatta och madrass åt 
ett sexistiskt svin. 

Jessica Valenti, författare och en av Amerikas mest tongivande 
feminister, har i över ett decennium varnat för det misogyna 
näthatets tickande bomb. 

– Det började 2004 när jag startade en feministisk blogg och 
fick en massa rasande mansrättsaktivister på halsen. Många för
lorar vårdnadstvister och de anklagade kvinnor för att ljuga om 
våldtäkter. Det gick så långt att jag 2011 fick fly hemmet med min 
lilla dotter, då jag blivit uppsatt på en av hatgruppernas dödslista. 

Varför har detta livsfarliga näthat fått frodas fritt under så 
lång tid?
– För att vår kultur accepterar mäns sexism som något medfött 
och naturligt, när det istället handlar om en patologisk avvikelse, 
säger Jessica Valenti. Det är absolut inte normalt att spy ur sig 
kaskader av hat och dödshot mot kvinnor på twitter och andra 
forum, och det får heller aldrig normaliseras. Vi måste fatta att 
diskussionstrådar på nätet om hur kvinnor ska bli våldtagna inte 
är tomma ord. 

Hur kan man stoppa näthatet från att omsättas i handling? 
– Jag är säker på att några av den senaste tidens massmord hade 
kunnat förhindras om gärningsmännens uppenbara kvinnohat 
fungerat som varningslampor. Torontoattacken var ingen isolerad 
händelse, utan ett av flera dåd i en organiserad terror med miso
gyna förtecken. Därför måste vi börja tala om den misogynistiska 
terrorismen. Och enda sättet att bekämpa den är att bekämpa 
kvinnohatet som backar upp den.

Och hur gör man det?
– Genom att från början lära pojkar att respektera varje individs 
kroppsliga och psykologiska gränser. Idag lär sig killarna istället 
att bli kränkta och arga när tjejer sätter gränser. Varje gång jag  
till exempel avvisar en man som stöter på mig, övergår hans  
komplimanger direkt i elakheter och glåpord. Och den miso
gynistiska terrorism vi nu ser är bara en logisk fortsättning på 
den här sjuka kvinnosynen, konstaterar Jessica Valenti. 
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I HEMMETS  
HÄRDSMÄLTA

inzoomat

från näringskälla till kvinnofälla
Det var kvinnor som skapade hemmet som en fristad för mänsklig 
samvaro. Men det var män som förvandlade det till ett kvinnofängelse. 
Hur kunde det som varit civilisationens livsnerv förtvina och stelna till 
ett stängt förvaringsskåp? Svaret finns i männens ekonomiska makt
övertagande, som gick via slaveri, privategendom och våld.
TEXT: UNNI DROUGGE   I LLUSTRATION: LISA MEDIN
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Ett väntrum 
För män brukar hemmet vara en plats där de i lugn och ro kan ladda sina batterier. Därför har 
kvinnor i årtusenden fostrats till att lägga ner möda och engagemang på att göra hemmet 
bekvämt och trivsamt. Så snart mannen har tagit sig en hustru är det han som blir hemmets 
centralgestalt, och dagens höjdpunkt är hans hemkomst. Inom litteratur och underhållning har 
dessa stereotyper länge varit självskrivna. De mest populära actionrullarna är också uppbyggda 
kring den hemmavarande kvinnans vädjande längtan efter att maken ska komma hem och hennes 
ständiga besvikelse över att han jämt måste vända i dörren för att rädda världen. Så får hon sitta 
där i hemmets väntrum ända till slutscenerna. I de mer vardagsnära dramerna drar killen ut med 
polarna när tjejen hade hoppats på en mysig hemmakväll. Men ve den tjej som kräver att snubben 
ska stanna hemma. »Ska mitt hem bli ett jävla fängelse?«

Ironin i detta: För att män skulle säkra sitt beroende av ett hem med kvinnlig omvårdnad fick 
de först ta ifrån kvinnan hennes oberoende och göra hemmet till hennes »jävla fängelse«. 
FOTO: SABINA LEGANARU/SAATCHI ART

För mycket, mycket längesen började 
kvinnor bygga de första stabila 
hyddorna. Antropologiska studier 

visar också att det var kvinnor som upp
täckte att elden kunde bli människans 
tjänare, att grässtråets frön gick att äta och 
att de som föll ner på marken började gro. 
I och med det blev människan bofast, 
kunde odla jorden och hålla liv i elden. 
Hemmet blev en mittpunkt, både som 
försörjningskälla och social gemenskap 
och som skydd mot vilda djur och vädrets 
makter. Den mänskliga civilisationen  
började där, och under en mycket lång 
period av självhushållning var det kvinnan 
som organiserade arbetet, men resultatet 
fördelades lika. Att arbeta för egen vinning 
var en främmande tanke.

FÖRST NÄR handel och hantverk började 
få inflytande över samhällsekonomin 
smög sig också vinstbegreppet in i leken. 
Jordbruket kunde göras mer lönsamt om 
slavar piskades ut på fälten, och därmed 
sjönk kvinnans placering i näringskedjan. 

Ett hem betyder så mycket ...

inzoomat
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En utställningslokal
I och med inredningstrendens enorma genomslag  
har hemmets mysfaktor kommit att trängas undan  
av en skrytfaktor. Många hem har därför blivit mer  
av uppvisningsytor än umgängesytor. Att bjuda hem 
vänner på middag handlar då mindre om att mätta  
gästernas munnar än om att möta deras avundsjuka 
miner. Givetvis faller det på kvinnornas lott att ägna tid 
och energi åt iscensättandet av denna hemliga kon-
kurrens. De som inte har råd att hävda sig i den ytliga 
heminredningshysterins krav på stora ytor får istället 
trösta sig med ett oändligt utbud av homestagade 
drömhem i teve, på nätet och i mäklarannonserna.
FOTO: KITCHEN STOOL PLANS

Tidigare var det hon som sett till att  
fylla ladorna med nödvändiga jordbruks
produkter, men nu skötte slavarna det 
jobbet medan männen ägnade sig åt verk
samheter som värderades högre, eftersom 
vinsten i förhållande till arbetsinsatsen 
var större. 

NÄR SAMHÄLLSLIVET började organiseras 
efter det privata ägandet föll den kollek
tiva sammanhållningen sönder i separata 
familjehushåll, där den gifta kvinnans 
arbetsuppgifter begränsades till enkla 
inomhussysslor. Mitt under den grekiska 
antikens blomstring, då vårt mest hyllade 
kulturarv skapades, hölls äktenskapets 
kvinnliga hälft fjättrad vid hemmet, utan 
tillträde till det spirituella tankeutbyte 
som männen excellerade i på stadens torg. 
Där kunde husets herrar idka kroppsligt 
och intellektuellt umgänge med de fria 
kvinnorna – hetärerna – som hade funnit 
en utväg från att tyna bort i den gifta 
kvinnans andliga fattigdom genom att 
prostituera sig som älskarinnor. De gifta 
männen förlustade sig även med slavar 
och unga gossar. För när hustruns enda 
uppgift var att föra mannens gener vidare, 
tappade han intresset för henne.

PRIVATEGENDOMENS stora samhälls
påverkan medförde en tilltagande bruta
lisering som i sin tur bildade grogrunden 
till medeltidens feodalvälde, där stor
godsägarna skickade ut sina rövarband  
på blodiga plundringsturnéer och skapade 
stor förödelse och lidande bland oskyldiga. 

AVBILDNING AV SKYTISK KVINNA, URSPRUNG OKÄNT
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En spekulationsaffär
När de privata vinstintressena tilläts kliva in på allmännyttans domäner omvand lades 
inte bara en väsentlig del av det allmännyttiga hyresrättsbeståndet till bostadsrätter 
– även synen på våra bostäder omvandlades från att vara ett hem till att bli ett klipp. 
Bostadsbristen i tättbefolkade regioner orsakade en snabb prisstegring, vilket gjorde 
många borättsinnehavare rika på kort tid av att bara bo. Själva boendet blev därmed 
kortsiktigt och sekundärt, som ett smart drag i den så kallade bostadskarriären.

De som förlorade på huggsexan var ekonomiskt svaga grupper, inte minst låg-
avlönade kvinnor, som behövde någonstans att bo, men som till följd av det kraftigt 
decimerade antalet hyresrätter blev hänvisade till andrahandsmarknaden. Där kunde 
vinnarna som kapat åt sig bostadsrätter hyra ut sina spekulationsobjekt till oreglerade 
hyresbelopp som översteg både räntor och amorteringar medan de inväntade nästa 
prisboom. 

Så blev hemmet en tillfällig bostad för både de missgynnade och de privilegierade. 
Det är förstås en viss skillnad mellan att bli rik på att bo och att bli plundrad av det. 
FOTO: SUNCO RENEWABLE

Men eftersom feodalherrarna så ofta 
var ute på plundringståg fick fruarna 
ansvara och föra räkenskaper för godsets 
omfattande verksamheter, från sjukstuga 
och gästhärbärge till ölbryggning och 
skomakeri. För det åtnjöt hon stor respekt 
bland sina underlydande, inte minst för 
sitt kloka huvud. 

MEN INFÖR FAMILJENS överhuvud gick 
hon darrande ner på knä. Hon var bara en 
ägodel som han hade rätt att håna, tortera, 
förvisa och testamentera bort ihop med 
en häst eller en sabel. Begick hon något 
snedsteg fick han döda henne. Ända fram 
till 1200talet stod det inskrivet i engelsk 
lag att feodalherren hade lov att sälja 
sin hustru. Den grekiska och romerska 
antikens kvinnoförtryck var rena västan
fläkten jämfört med det tyranniska våld 
som medeltidens furstar utövade mot sin 
familj. 

Men hur kompetent och duglig gods
ägarfrun än var kunde hennes insatser 
aldrig mäta sig med vapenmaktens effekt 
på den ekonomiska tillväxten. Och efter
hand reducerades hon till den loja och 

förflackade högreståndsdam som vi så ofta 
möter i historiens kvinnoporträtt.

DET MANLIGA VÅLDET mot kvinnor höll 
sig dock konstant genom samhällsföränd
ringarna, även i de fattiga befolknings
skikten, där man och hustru visserligen 
var jämställda i sitt dagliga slit för bröd
födan, men där mannen ändå hade rätt  
att ta till knytnävarna för att i hemmet 
utöva den enda makt han hade – makten 
av att vara född med snopp.

Och den lilla manliga bonusen är ju 
ståndaktig än idag.

inzoomat

MEDELTIDA TEXTILKONST

EGENMÄKTIGT FÖRFARANDE

FALLEN DAM

Vänster Den egendomslöse mannen 
kunde trösta sig med att han åtminstone 
ägde sin fru.

Nedan Feodalherren blev historiens  
värste hustyrann.

Från att ha lett hela  
storgodset blev friherrens 
hustru nedgraderad till loj 
och sysslolös adelsdam.  

FOTO: DEVIANTART 

NATIONAL CENTER FOR DOMESTIC VIOLENCE (NCDV)

ett hem betyder…
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Ett skilsmässohinder
Vigselringen är egentligen bara en halv ring sett till skilsmässo-
statistiken. Sett till de ekonomiska riskerna vid en skilsmässa 
gäller dock ingen 50/50-deal, särskilt inte om barn ingår i 
hushållet. Då är det som regel den kvinnliga parten som får ta 
den fetaste smällen. För även om alla kvinnor har rätt att skiljas 
är det inte alla som har råd att göra det. Ställd inför utsikterna 
att behöva ge upp ett hem där hon lagt ner själ och hjärta, i 
ett grannskap och en miljö där barnen rotat sig, för att istället 
flytta till en billigare och mycket mindre bostad i annan ände av 
staden långt bort från barnens skolor, aktiviteter och kompisar 
– inför dessa utsikter kan många kvinnor se sig tvungna att 
stanna i ett bedrövligt äktenskap. 

Och orsaken till detta står att finna i att kvinnorna offrat tid, 
pengar och karriärmöjligheter på att kunna vara hemma mer. 
(Läs mer om detta på s 18.)
FOTO: SHUTTERSTOCK

Hitta hem 
i vårt främmande land

Går det att känna sig hemma i ett främmande land där nästan ingen-
ting liknar det hemland man kände och älskade men tvingades lämna? 
Kvinno tryck har träffat två kvinnor som kom hit från Afghanistan respek-
tive Sudan men som idag betraktar Sverige som sitt hem. Här berättar de 
om både svårigheter och fördelar i sin relation till det nya hemlandet.
TEXT: ANNA BERGLUND

»När jag flyttar hemifrån 
ska jag ha skandinavisk 
minimalistisk stil. Men 
ändå med några mattor, 
och så lite västasiatisk 
konst på väggarna.«

IVallkärra strax utanför Lund blev 
uppmärksamheten stor när det ryk
tades att en afghansk familj skulle 

flytta in. Till den grad att lokaltidningen 
kände sig manad att skriva en artikel om 
nyheten. Alla var inte positiva till att en 

Saidaf Haidari – 
född i Afghanistan

utländsk familj med så många barn skulle 
bosätta sig där, men det fick familjen som 
tur var inte reda på förrän senare. Istället 
hade de höga förhoppningar: På landet 
skulle barnen kunna lära sig svenska och 
skaffa kompisar. Sadafs mamma lagade 
vid ankomsten ett rejält mål traditionell 
mat, varpå Sadafs bror fick uppdraget 
att knacka på hos grannarna och bjuda 
på maten som en vänlighetsgest. En gest 
som möttes med, ja… förvirring. 

– Idag skämtar vi syskon fortfarande 
med brorsan vid stora middagar och 
undrar om han inte ska gå och knacka på 
hos grannarna och fråga om de vill ha lite 
mat. Efter den händelsen lärde vi ju oss 

FOTO: PRIVAT
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En trygg brottsplats
Ett hem är till för att utestänga faror, eftersom hemmet 
utgör vår mest intima sfär och följaktligen måste vara 
vår tryggaste plats. Som bekant är så inte fallet för 
kvinnor och barn om de delar bostad med en man som 
utnyttjar just hemmets avskildhet för att utan inbland-
ning kunna utöva våld och förtryck. Att kränka en mans 
privatliv är det sällan någon som vågar, inte ens om 
detta privatliv inbegriper grov kvinnofridskränkning. 
Hemmet må vara kvinnans farligaste plats. Men för män 
är hemmet en mycket trygg brottsplats.
FOTO: SHUTTERSTOCK

att så gör man inte i Sverige, man knackar 
inte på hos grannen utan att ha bestämt 
möte först. 

ÄVEN INREDNINGEN och möblemanget 
hemma hos Sadaf skiljer sig från vad som 
är typiskt i Sverige.

– Det är mattor överallt, ända upp på 
väggarna! Och så har vi väldigt mycket 
växter, på så sätt liknar det Afghanistan 
där vi hade fullt med vinrankor. I vardags
rummet har vi vanliga soffor och fåtöljer 
men även afghanska madrasser som tradi
tionellt ligger på golvet med mattor över. 
Vi ungdomar använder oftast sofforna, 
men har vi afghanskt besök sätter de sig 
direkt på madrasserna på golvet. Så hos 
oss kan alla känna sig bekväma, det gillar 
jag. När jag flyttar hemifrån ska jag ha 
skandinavisk minimalistisk stil. Men ändå 
med några mattor, och så lite västasiatisk 
konst på väggarna.

SADAF VAR TIO ÅR när familjen flyttade 
till Sverige efter fyra år på flykt i Pakistan. 
Sedan dess har hon besökt Afghanistan 
två gånger.

– Mest känner jag sorg när jag är i 
Kabul. Vi kände en kvinnlig läkare som 
alltid var så vackert sminkad, hade fina 

inzoomat

klänningar och fixat hår när vi träffade 
henne. Åh, vad jag ville vara som hon! 
Efter att talibanerna tog över satte hon på 
sig burka och förändrades helt. Vårt hus 
med den gröna dörren och vattenpumpen 
finns kvar. Men grannarna är borta och 
jag känner inte längre igen någon på 
gatan. Det är för osäkert att bo där.

IDAG HAR SADAF en magister i ekonomi 
och snart en kandidat i statsvetenskap. Till
sammans med Yusra Imsheiel driver hon 
Kompassen, ett hem för ensamkommande 
asylsökande ungdomar i Lund. 

– Jag vill vara den där hjälpen som jag 
känner att jag inte hade när jag kom till 
Sverige i början av 2000talet, någon som 
förstår vad som är viktigt, som maten, men 
som också visar var man träffar svenskar 
och lär sig språket och sociala regler.

SÅ VILKA ERFARENHETER kan Roks  
kvinno och tjejjourer ta med sig från 
Sadafs historia?

– Ni driver ett så viktigt arbete och det 
är jag ödmjuk inför. Det jag kan säga är: 
Se till att bekräfta tjejerna och bekräfta 
att deras liv inte är skamliga. Som ung 
afghansk kvinna har skammen varit en 
central känsla, men det är viktigt att lära 
sig att man inte måste känna så. För min 
storasyster var det nog värre som kände 
sig tvungen att snabbt gifta sig med 
mannen hon var kär i för att få sin frihet 
och slippa kontrollen från våra bröder. 
Det har nog varit enklare för mig som är 
yngre i familjen att orka ta fighten. Jag 
har stått upp gentemot mina bröder och 
nu har de accepterat mina val och vem  
jag är! Idag bryr de sig inte längre om  
vad jag gör. Jag är min egen. 

I examensarbetet »Nytt land, nytt liv, nytt yrke« (2014) vid Institutionen för  
sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet har Shabnam Lolachi 
undersökt invandrarkvinnors möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. 
Hon har funnit att oavsett klassbakgrund, arbetslivserfarenhet, tidigare  
utbildning och egna intressen är invandrade kvinnor i första hand hänvisade  
till vård och omsorgssektorn. Detta beror inte endast på att det är relativt lätt 
att få jobb inom vården, det handlar också om arbetsmarknadens fördomar och 
diskriminering av invandrare. Därför valde både de högutbildade och de låg
utbildade kvinnorna i undersökningen att genomgå vårdutbildning i Sverige. 

Kvinnor som invandrar till Sverige kan alltså vänta sig att även få göra en 
klassresa – antingen uppåt eller neråt. /Red

Byta land – byta klass

ett hem betyder…
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Ett hushållsfeministiskt högkvarter 
Under senare år har en ny feministisk rörelse blossat upp och gett eko inom både 
forskning och samhällsdebatt. Det handlar om en rörelse tillbaka till hemmet och har 
beskrivits som en protest mot den storskaliga, hälsovådliga och miljöfarliga mass-
produktionen av livsmedel och andra förnödenheter. Nyckelorden för den miljömed-
vetna hushållsfeminismen är »slow« och »raw«. Såväl yttre som inre processer ska få 
växa fram organiskt i sin egen takt och inte forceras fram med artificiella hjälpmedel. 

Fenomenet förekommer dock bara i rika västländer och dess företrädare är kvinnor 
ur den välutbildade medelklassen som har möjlighet att gå ner i tempo, skaffa egen 
odlingslott och vira in små barnstjärtar i ekologiska tygblöjor.

Men företeelsen är långt ifrån så frivillig som den verkar. Den miljömärkta hemma-
tillvaron var snarare en nödlösning för högpresterande karriärmammor som inte längre 
fick ekvationen att gå ihop eftersom deras högpresterande karriärmän aldrig skulle kunna 
tänka sig att byta ut sina yrkesambitioner mot att få uppleva naturens långsamma 
under, då ett odlat frö skjuter skott eller ett avlat barn växer upp. 
FOTO: XXX

»Jag tyckte om  
jobbet på äldreboendet, 
men var alltid arg och 
besviken. Jag hade så 
stora drömmar och är  
en välutbildad kvinna.«

För snart 20 år sen kom Omelhassan 
till Sverige från Sudan. Då var hon 
34 år. Hennes man och pappan 

till hennes två små barn hade precis fått 
en forskartjänst på Karolinska Institutet, 
en chans som inte gick att tacka nej till. 

EN SVAL APRILDAG kom så familjen till 
Stockholm. Omelhassan, som redan 
hade en kandidatexamen i ekonomi och 
samhällskunskap, hade planerat att gå SFI 
och sen ta en masterexamen. Hon kom in 
på Uppsala universitet men blev tvungen 
att tacka nej. Att pendla till Uppsala skulle 
inte gå med två barn i förskoleåldern. När 
barnen börjat skolan sökte hon och kom 
in på Stockholms universitet. Äntligen 
skulle Omelhassan få följa sin dröm, men 
återigen blev det kämpigt.

– Jag pluggade en termin och hoppade 
av, pluggade en termin till och hoppade av 
igen. Det var så svårt att få det att gå ihop 
ekonomiskt för vi hade ingen aning om 

att CSN fanns. De som kommer hit som 
flyktingar får en del hjälp, men så var det 
inte för oss. 

DRÖMMARNA LADES PÅ HYLLAN och 
Omelhassan tog anställning på ett äldre
boende. Innan dess hade hon i Sverige 
jobbat på bageri, på restaurang och som 
lokalvårdare. 

– Under tiden på äldreboendet var jag 
alltid så arg och besviken. Det var inte som 

Omelhassan Mohamed – född i Sudan
att jag inte tyckte om jobbet, men jag hade 
så stora drömmar och jag är en välutbildad 
kvinna. Men det gick inte. Och till slut 
börjar man ju undra. Beror det på mig? 
Beror det på språket? Beror det på att jag 
inte är svensk?

Trots svårigheterna har Omelhassan 
ändå alltid tänkt på Sverige som sitt 
hemland. 

– Min definition av ett hem är ett 
land som tillfredsställer ens behov och 
rättigheter. Det ger Sverige mig. Mina 
barn kan vara trygga och gå i skola, så är 
det inte alltid i ett land som är i krig. Men 
jag saknar det sociala livet, det har jag 
inte kunnat skapa här. I Sudan börjar du 
prata med någon på gatan, och snart är du 
hembjuden på middag. Jag trodde att det 
skulle vara lika lätt här. Men svenskar är 
så privata.

DET HAR VARIT MÅNGA HINDER för 
Omelhassan. Och även om glöden har 
minskat i perioder har den alltid funnits 
där. Så för tre år sedan bestämde hon sig 
för att göra ett sista försök med studier
na. Hon började vid sidan av arbetet läsa 
socialpedagogik på distans. Med stolthet 
i rösten berättar Omelhassan att hon 
för bara några månader sedan lämnade 
in sin uppsats. När hon den här gången 
söker jobb är det med nya förhoppningar. 
Äntligen känner hon vinden i ryggen!

FOTO: PRIVAT
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För några år sedan medverkade 
Lena Andersson och jag i samma  
litteraturarrangemang på ABF. 
Då kände vi inte varandra, 

men jag hade läst böckerna om Ester 
Nilsson många gånger, och var mycket 
spänd på att kanske få träffa henne. I så 
fall skulle jag inte säga något om Ester, 
tänkte jag, eftersom Lena kanske var 
trött på att prata om henne. »Folk trodde 
nog att jag var för sur för att skriva om 
kärlek«, sade Lena från scenen. Det tyckte 
jag var roligt. Sedan träffades vi mycket 
riktigt, och jag vågade inte säga något 
alls. Kanske skämtade jag lite ansträngt 
om något meningslöst. Den som fösöker 
skyla över sin blyghet med humor lyckas 
sällan särskilt väl. I dag känner Lena och 
jag varandra lite, och om någon frågade 
hurdan hon är skulle jag svara: »Rolig!«.

NÄR VI MÖTS PÅ torget i Vällingby, 
den gamla ABCstaden nordväst om 
Stockholm där Lenas nya bok »Sveas son« 
tar avstamp, skrattar hon tillsammans med 
fotografen åt att hon har glömt sin plånbok 
hemma. Sedan blir det mer skratt när vi 
ska försöka se kulturelitistiskt allvarliga 

Lena Andersson tröttnade på att kura ihop sig i en innerstadsetta och återvände till uppbrottsplatsen som  
hon skildrat i sin första roman. Nu är hon tillbaka i Tensta, där hon bor i en rymlig lägenhet med den vackraste 
utsikten över de gamla hoodsen. I sin senaste roman gör hon ett nytt nedslag i det svenska folkhemsbygget, 
den här gången med Vällingby som utgångspunkt. Där bor kollegan Martina Montelius. Både Lena och Martina 
har varit värdar för Allvarligt talat i P1, men här möts de i ett uppsluppet samtal som rör sig fritt mellan skott-
lossningar i Tensta och folkhemsdammiga Mariekex.
TEXT: MARTINA MONTELIUS | FOTO: SEVERUS TENENBAUM 

ut på bild. Omkring oss rör sig den vanliga 
blandningen av människor i dagens 
Vällingby – där jag för övrigt bor sedan 
närmare femton år. Pensionärer, varav 
vissa kanske bott här sedan invigningen 
1954. Många mammor med småbarn 
och hästsvans, men också några i slöja. 
Samma antal lagom berusade personer 
i medelåldern som i de flesta stads och 
förortsmiljöer. Några grabbar som säljer 
hasch, men de håller sig vid tunnelbanan. 
Och så vi. Till skillnad från Bagarmossen 
och Högdalen är Vällingby inte en förort 
där kulturarbetarna börjat köpa bostads
rätter. Tensta, där Lena bor, är det inte 
heller. Vällingby står för vanlighet, tänker 
jag mig, medan Tensta snarare betraktas 
som ett problemområde. I någras ögon 
rent av en no gozon.

NÄR VI SATT OSS på Grekiska Kolgrills
baren, mycket nära konditori Pallas där 
»Sveas son« inleds, frågar jag Lena hur 
det är att bo i Tensta. 
– För det första är det väldigt vackert där, 
säger hon. Mycket fult också, men vackert 
från mitt fönster. Det bor många barn
familjer där, så det händer alltid något 
utanför fönstret, och utsikten över parken 
är väldigt fin. Jag har ju vuxit upp i Tensta, 
så jag känner varje sten. Förut bodde jag i 
en etta på Kungsholmen, och efter ett tag 
blir det påfrestande att äta, sova och arbeta 
i samma rum. Nu bor vi på 80 kvadrat, 
och lägenheten är fantastisk. På kvällarna 
är man möjligen lite försiktig. Skjutningar 
hörs inte sällan – mer än en gång om året i 
alla fall. Men annars är det inga problem. 
Vi trivs bra. 

Hur ser dina dagar ut?
– Jag äter en frukost, ordentlig frukost, 
och sedan sätter jag mig i mitt lilla arbets
rum bredvid köket och skriver. Det är 
förmiddagarna som är min arbetstid.

Inspiration är alltså inget att hänga upp 
sig på. 
– Nej, så fungerar det ju inte. Det gäller att 
sitta kvar vid skrivbordet och skriva något. 
Det måste inte bli bra. Men något ska bli 
gjort under dagen. Vad man använder 
det till, om det går att använda, visar sig 
senare.

VIA HEMMET kommer vi in på folkhemmet,  
som är ett genomgående tema i »Sveas 
son«. Romanen spänner över hela 
1900 talet, och huvudpersonen Ragnar 
är jämnårig med just folkhemmet – född 

närkontakt 

ETT RUM MED UTSIKT

Jag har vuxit upp 
i Tensta, så jag känner 
varje sten. På kvällarna 
är man möjligen lite för-
siktig. Skjutningar hörs 
inte sällan. Men annars 
är det inga problem.

FÖDD: 1970

GÖR: Skriver, läser, tittar, lyssnar och 
tänker.

BOR: Tensta, Stockholm.

VILL: Att min onda höft ska läka.

FEMINISTISK FÖREBILD: Mary 
Wollstonecraft, som på 1700talet 
argumenterade för att kvinnans och 
mannens kapacitet till förnuft och 
rationellt tänkande var likvärdigt och 
av samma slag.

MOTTO: »I morgon börjar mitt nya liv.«

LENA ANDERSSON
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Folkhemmet är dött. Men det finns rester  
kvar i vårt tänkande, som att staten ska stå för 
allt. Och när dessa tankar kombineras med idéer 
om individuella rättigheter, blir det explosivt. 
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1932, samma år som Per Albin Hansson 
bildade sin socialdemokratiska regering 
och började bygga ett splitternytt, jämlikt 
Sverige. Jag är djupt fascinerad av Ragnar, 
som håller arkitekterna (uttalas med 
kljud!) högst av alla yrkesgrupper, och 
som fnyser åt dem som protesterar mot 
rivningen av Klarakvarteren i Stockholm 
under 50 och 60talen. Fisförnäma bo
hemer som har råd att tycka att det sneda, 
vinda och dragiga är romantiskt. 

Enligt romanens Ragnar ska en bostad 
vara funktionell och bekväm – helt i 
enlig het med miljonprogrammets idé 
om hög standard för alla. Han är begå-
vad möbelsnickare, men väljer att bli 
träslöjdslärare, ovillig att spänna bågen 
för högt. Varför?
– Han har en ideologisk vanlighet, säger 
Lena. Men det är nog också att han inte 
vågar sig ut på konkurrensmarknaden. 
Dels av skräck för avgrunden, eftersom 
rännstenen hela tiden var nära vid den 

här tiden. Det var en realitet. Men jag 
föreställer mig också att han är lika rädd 
för att lyckas som för att misslyckas. Om 
man lyckas känner man kanske inte igen 
sig själv sedan. I värsta fall förlorar man 
sin kärna. Ragnar är kluven på så sätt att 
han är modernist, han vill förändring 
– men han vill stanna förändringen när 
det är som bäst. När han ska välja yrke är 
folkemmet ännu inte etablerat.

Tycker du att folkhemmet är dött?
– Ja, jag skulle säga att det är dött. Vi lever 
i resterna av tänkandet, bitvis, men sedan 
har det tillförts idéer om individuella 
rättigheter, som förenas med tanken att 
staten ska stå för allt, och det blir en ex
plosiv kombination. Staten blir en servi
ceinrättning, och då blir det kaos. Ragnar 
har ju ett resonemang om det där, som 
egentligen är ganska rationellt, även om 
det låter hemskt, apropå Berlinmuren. Att 
det väl inte kan vara så att alla får ta det de 
har fått och bara sticka. Han tänker rätt, 

men det blir fel när det kommer ut. Man 
är ju egentligen skyldig något om man har 
fått något. När staten tog på sig ansvaret 
för folks liv blev de ju folks föräldrar, det 
vill säga man får bestämma i viss utsträck
ning. Medan individrättigheter medför 
ett mycket större ansvar. Ju mer jag får 
skräddarsy mitt liv, desto större eget 
ansvar får jag. Det är ett köp slående som 
vi inte har orkat förstå och se, eftersom 
det är så jobbigt att inse att man har 
ansvar. Det här blev mer accentuerat när 
alliansregeringen kom till makten 2006. 
Idén var inte bara att alla måste jobba, en 
moralistisk inställning – det fanns ett out
sagt led i resonemanget om arbetslinjen, 
som handlade om hur landet är uppbyggt. 
Man får saker av det allmänna, men det 
bygger på att man måste jobba. 

Språket i »Sveas son« är mycket vackert, 
med närmast poetiska formuleringar 
insprängda här och där, men alltid utan 
åthävor, som diskret intarsia i en välbyggd 
möbel. 

Folkhemsideologin bars fram av vackra fraser om solidaritet, demokrati och jämlikhet. Tankegodset fick också stor 
uppbackning under rekordårens fulla sysselsättning, då svensk industri gick på högvarv och skrek efter arbetskraft. 
Arbetarrörelsen hade ett lysande förhandlingsläge och LO-kollektivet fick uppleva lönepåslag av episka mått, vilket 
ökade flertalets köpkraft och välstånd. Men folkhemmets välklingande paroller haltade betänkligt när det gällde 
kvinnornas villkor. Här följer några exempel:

■■ Kvinnorna – folkhemmets vårdare. Bakom denna kvinnoroll stod själve folkhemsfadern 
PerAlbin Hansson, och för kvinnor blev hemmet således en arbetsplats, medan det för 
männen var en viloplats. Utöver det kommenderades fruarna att visa sig lyckliga, eftersom 
en olycklig husmoder ansågs kunna orsaka alkoholism och annan produktivitetshämmande 
ohälsa hos mannen, och dessutom göra barnen missanpassade. 

■■ Tvångssteriliseringarna. Ritningarna till det folkhemska modellbygget utgick från den  
heterosexuella kärnfamiljen, och stugvärmen var inte avsedd för dem som avvek från normen. 
Från 1934 till 1975 var det tillåtet enligt lag att tvångssterilisera psykiskt sjuka, utvecklings
störda, fysiskt funktionsnedsatta och »asociala« element. Ingreppen kom dock mest att 
utföras på unga och utsatta kvinnor som fått den godtyckliga stämpeln »promiskuös« eller 
»tattare«. Senare kom också lagen om steriliseringstvång vid könskorrigerande ingrepp. 

■■ Tvångsomhändertaganden av barn. Dessa statliga ingripanden kompletterade tvångs
steriliseringarna, och utgick ofta från normen om »det goda moderskapet«, vilket ensamma 
mödrar ansågs ha svårare att leva upp till. Särskilt utsatta för ofrivilliga omhändertaganden 
blev därför barn till ensamstående mammor.

■■ Neurosedynskandalen. Ett nytt läkemedel lanserades vid 1960talets början, som skulle få gravida kvinnor att slippa 
må illa och sova bättre. Mirakelmedicinen godkändes inte av alla länder, men Sverige släppte igenom den. Följden blev 
att massor av barn föddes med svåra missbildningar, ofta med dödlig utgång. 

FOTO: DIGITALTMUSEUM.SE

Folkhemmet och kvinnfolket
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Om skribenten
MARTINA MONTELIUS har sedan 2011 
varit konstnärlig ledare för den legen-
dariska Teater Brunnsgatan Fyra, skapad 
av Allan Edwall och Kristina Lugn. Med 
Linda Skugge som producent blev 
teatern också en populär mötespunkt 
för scensamtal och debattaftnar med 
heta diskussionsämnen.

ÅR 2013 FICK Martina Montelius sitt 
breda genombrott med den lovordade 
romandebuten »Främlingsleguanen« 
som sammanföll med hennes medver-
kan i På Spåret. Sedan dess har hon 
kommit ut med ytterligare tre romaner. 
Bakom sig har hon också ett flertal 
pjäser som satts upp både på den egna 

Hur har du hittat din egen stil?
– Redigeringen är det roligaste. I de 
senare stadierna kan jag tänka: här borde 
jag lägga in den här beståndsdelen – och 
så hittar jag den några rader längre ned. 
Den är redan där. Då är det snart klart. 
Så det hänger inte på att man har tur och 
lyckas skriva vid rätt tillfälle, när man 
kunde ha fått en snilleblixt. Det som ska 
finnas i texten kommer att finnas där. 
Texten måste se ut som man själv. Jag tror 
inte att man kan skriva på hur många sätt 
som helst, även om man teoretiskt kan 
det. Man har vissa spår i sig, litterärt och 
tankemässigt. Man känner ju igen sig själv 
från när man var 14. Man kommer inte 
loss från sig själv.

I BOKEN FLYTTAR RAGNAR med sin familj 
till ett miljonprogramsområde – fantas
tiskt enligt Ragnar, förstås. De får en liten 
jord  plätt där de får bygga ett hus enligt en 
nogsam ritning. 

Miljonprogramssatsningen får mig att 
tänka på samlingslokaler där man kan ha 
kalas med trekantig festis och Mariekex – 
men att luften gick ur kalaset någonstans 
på vägen… 

Lena går igång på Mariekexen:
– De var som damm i munnen, inte 

värda kalorierna, som min värmländska 
kompis skulle säga.

Och det slår mig nu att Lena är en av 
den moderna litteraturens främsta skild
rare av bakverk. Forskaren som möter 
Ragnar i början av »Sveas son« vet inte 
ens vilken sorts bulle hon har valt. Hon 
har ingen relation till det folkhemska 
fikandet.

Vad är det som är så speciellt med  
att fika?
– Jag är uppväxt med fika. Vi fikade varje 
dag på bestämda tider. Jag har skrivit 
mycket om kakor, delvis för att det är så 
fruktansvärt gott.

Fikar du än i dag?
– Nej, just av det skälet att det är så gott 
fikar jag inte så mycket längre.

Du är nykter fikare?
– Ja, det kan man säga. Jag försöker be
gränsa det till efterrätt. Men om det inte 
hade några konsekvenser skulle jag lätt 
kunna äta bara kakor. Hela dagsbehovet 
av kalorier. Ni tror att Esterböckerna är 
självbiografiska, men det är »Duck City«, 
som handlar om sockerberoende, som är 
min självbiografi. Men det förstår ingen, 
för den handlar om ankor. Så grunt är 
vårt samtal om litteratur. Det är helt 
fruktansvärt. 

teatern och på landets största scener.
Med sin specialslipade penna och  

ett absolut gehör för språkliga ton-
lägen har Martina Montelius fått en 
särställning inom svensk litteratur och 
dramatik. Men hon har också gjort sig 
känd som debattör, då hon visar upp 
en osviklig solidaritet med samhällets 
mest utsatta. 

Hon är fast medarbetare på Expressen 
Kultur och driver tillsammans med 
Gunilla Brodrej podden »Lunch med 
Montelius«. Utöver det har hon i år  
varit värd för det populära programmet 
Allvarligt talat i Sveriges Radio P1.

MARTINA MONTELIUS belönades  
med Ibsenpriset 2010 och Medea-
priset 2017.
 

närkontakt 

Man har vissa spår  
i sig från när man var 14. 
Man kommer inte loss 
från sig själv.

Unikabox, FOTO: PRIVAT/TRADERA

Volvo Amazon,  
FOTO: EINKONSTANZER/WIKIMEDIA

Egnahemshus, FOTO: HOLGER ELLGAARD

Folkhemmet  
är ett abstrakt 
begrepp, men de 
flesta svenskar 
brukar förknippa 
ordet med konkreta 
detaljer, insvepta i ett 
skimmer av nostalgi. 
Även hos dem som inte 
ens var födda under 
folk hems epoken,  
lever den nostal-
giska känslan 
kvar och visar sig 
i åter kommande 
retrotrender inom 
mode och design.

folkhems-
fetischer

Kobratelefon  

FOTO: SHUTTERSTOCK
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mentarerna, jäktat hem över gator och 
torg, då öppnar många en dörr där nästa 
anspänning börjar. Den att parera mannen. 
Hans hånfullheter, hans anklagelser och 
pendlandet mellan uppsluppenhet och 
aggressivitet. Kort sagt hans regler. För 
många kvinnor och tjejer finns det inga 
fristäder.

JOURERNAS SKYDDADE BOENDEN framstår 
också mot dessa omständigheter som de 
livsviktiga oaser de är. Roks kräver därför 
att kvinnor och barn på flykt ska ha rätt 
till en bostad!

Men insikten om att ojämlika köns
normer genomsyrar hela samhället – och 
att våldet följer med dem – pekar på kvinno
jourernas och tjejjourernas roll som ett 

Mäns våld mot kvinnor 
sker inte bara i hemmet

uttalat
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       Jourerna utgör hemmet  
för tankar och motstånd mot  
en värld där våldet och förtrycket 
finns både i det privata och  
på de offentliga ytorna.

HEM LJUVA HEM! Att utmana 
devisen, att påvisa våldets stora 
existens i hemmen, har varit 

ett av den moderna kvinnorörelsens 
viktigaste projekt. Och vad är kvinno
jourernas boenden, om inte kvittot på 
den otrygghet som hemmet innebär för 
många kvinnor och barn? 

Men stannar våldet vid tröskelns kant, 
på insidan? Nej dessvärre inte. Ändå lät det 
så när jag nyligen hörde en man föreläsa 
om mäns våld mot kvinnor. Han talade 
om maskulinitetsnormer, att män ska 
vara starka, i kontroll, sexuellt erövrande 
och så vidare, men hävdade samtidigt 
envist att mäns våld mot kvinnor utövas i 
hemmet.

Men om det är skeva könsnormer som 
leder till våld, då upphör de ju inte för 
att mannen hänger på sig jackan och går 
ut. Våldsbenägenheten följer också med 
honom ut.

ATT FÖRPASSA MÄNS VÅLD mot tjejer och 
kvinnor till hemmet är därför att missa 
den stora bilden, våldets plats i samhället. 
Det riskerar i sin tur att knyta våldet till 
den enskilda kvinnan och mannen och i 
förlängningen till prat om »dysfunktio
nella relationer« och att »vissa kvinnor 
väljer män som slår«. Att våldet pågår på 
samhällets alla arenor visar också forsk
ning. Kvinnor är inte fredade i offentlig
heten som kriminologerna länge hävdat 
när de upprepat att »kvinnor är räddast 
för att röra sig ute, men män är de som är 
våldsutsatta i offentligheten«. 

Uttalandet döljer kvinnors och tjejers 
massiva erfarenheter av att trakasseras, 
tafsas på, slås, skrämmas, trängas och 
faktiskt våldtas i det offentliga.

Samtidigt: att inte ens hemmet erbjuder 
en plats för vila och rekreation för många 
kvinnor och tjejer är något vi inte kan 
ropa högt nog om. För när vi lämnat 
arbetet och kollegan med de trista kom

hem också i en annan, vidare, mening. 
Jourerna utgör hemmet för tankar och 
motstånd mot en värld där våldet och 
förtrycket finns både i det privata och på 
de offentliga ytorna. 

I SJÄLVA VERKET ÄR vi hemmet för femi
nis tisk förändring av samhället. Vi är 
fristaden och kraftcentret. Vi är fröet till 
förändring och frukten av kvinnors och 
tjejers stolta kamp för att vi ska få hem, 
gator och torg fria från mäns våld och  
förtryck. Så välkommen hem! 
Välkommen till kvinnojours och 
tjejjoursrörelsen! 

JENNY WESTERSTRAND
Ordförande i Roks
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granskat 

SUSANNA  
ERIKSSON ÄR  

FEMINIST OCH JURIST,  
OCH GRUNDARE AV  
INDILE JURISTBYRÅ.  

HON MEDVERKAR  
REGELBUNDET I  
KVINNOTRYCK. 

 NYA VERSIONEN
När hemmafrutillvarons fångenskap är ett minne blott, har bostaden blivit en ny sorts 
kvinnofälla. Idag sitter många mammor fast i ett ruttet förhållande för att en separation 
eller skilsmässa skulle innebära en så usel boendestandard att barnen kommer att bli 
lidande. Paradoxalt nog är det de senaste decenniernas tonvikt på delat föräldraansvar 
som bidragit till att mammor återigen hålls som gisslan i hemmet. 

Kvinnotrycks Susanna Eriksson har tittat närmare på orsakerna till denna nya kvinnofälla.
TEXT: SUSANNA ERIKSSON 

Bostaden och boendet blir lätt en 
brännande fråga vid  
separationer och skilsmässor, inte 

minst om det finns barn med i bilden. 
Ytterligare en bostad måste hittas, gärna 
någonstans i närheten så att det ska bli 
så bra och enkelt som möjligt för barn 
och föräldrar. Beroende på föräldrarnas 
ekonomiska resurser, och på var och hur 
barnen ska bo, kan det gemensamma 
hemmet behållas av en av föräldrarna 
och den andra måste söka ny bostad, 
eller så är det två nya bostäder som måste 
hittas. Med dagens bostadsmarknad och 
bostads politik är detta inte det lättaste. 
Både i storstadsområdena och i övriga 
delar av landet kan det vara svårt att hitta 
ett nytt boende. Detta gäller även möjlig
heterna att få tag i en hyresrätt. 

SAMTIDIGT SOM KRAV ställs på besluts
fattande politiker om fler och billigare 
bostäder, framför allt hyresrätter (vilket 
Hyresgästföreningen gjort till en valfråga), 
ställs högre krav på dem som behöver 
samhällets hjälp för att få tag i en bostad. 
För den som vänder sig till socialtjänsten 
är det ofta mycket svårt att få hjälp med ett 
mer permanent boende. Här har JO riktat 
kritik mot en kommun som inte beaktat 
barnens situation när en förälder saknar 
boende (se faktaruta). Separerande föräld
rar förväntas alltså ta ett stort ansvar för 
att hitta bostäder som passar deras barn 
men från politiskt håll verkar viljan saknas 
att trygga en bostads och socialpolitik 
som underlättar för dem.

SVÅRIGHETERNA ATT HITTA BOSTAD är 
könade. Möjligheterna för kvinnor och 
män att skaffa sig en egen bostad ser på 
en strukturell nivå olika ut. Banken SBAB 
har i en rapport kunnat presentera stora 
skillnader mellan kvinnors och mäns 
möjligheter att få lån för en lägenhet 
på tre rum och kök i de nitton största 
kommunerna i landet. Män med mäns 
medianinkomst kunde få lån i 5 av 19 
undersökta kommuner medan kvinnor 
med kvinnors medianinkomst inte kunde 
få lån i en enda av de undersökta kommu
nerna. Löneskillnaderna mellan kvinnor 
och män, som bland annat kan förklaras 
av kvinnors större ansvarstagande för  
omsorgen om barnen samt ofrivillig 
deltid inom vård och omsorgssektorn, 
gör det också mycket svårt för en kvinna 
med medianinkomst eller lägre att vid 
separation få tag i ett lämpligt boende för 
sig och sina barn. Skillnaderna mellan 
mäns och kvinnors inkomster gör det också 
mycket mer sannolikt i heterosexuella för
hållanden, att det är mannen som kommer 
kunna behålla den gemensamma bostaden 
om någon av dem överhuvudtaget har råd 
och möjlighet att göra det.

I DEN SVENSKA FAMILJEPOLITIKEN och lag
stiftningen är utgångspunkten när barnets 
vårdnadshavare separerar att vårdnaden 
ska vara fortsatt gemensam. Innan den 
reform som kom 1998, och innebar att 
tingsrätten kunde döma till gemensam 
vårdnad även om en av föräldrarna mot
satte sig det, var det vanligare att (oftast) 

mamman fick ensam vårdnad om barnen. 
Med det följde också ofta barnens boende 
och därmed kunde mamman stanna kvar 
i den gemensamma bostaden då hon hade 
större behov av den. Med dagens fokus 
på gemensam vårdnad (och också ofta 
växelvis boende) blir alltså bodelningen 
en mycket mer komplicerad och svårlöst 
fråga.

VID BEDÖMNINGEN av vad som är bäst 
för barnet när det kommer till vårdnad, 
boende och umgänge ska risken för 
att barnet eller någon annan i familjen 
utsätts för övergrepp beaktas särskilt, det 
framgår av 6 kap 2 a § föräldrabalken. 
Kvinnojoursrörelsen vet dock att det i 
mångt och mycket inte fungerar alls som 
det är tänkt. Kvinnors och barns berättelser 
om övergrepp misstros och förminskas, 
eller ses som ett sätt att tillförsäkra sig 
ensam vårdnad – det vill säga att kvinnor 
ljuger och förmår sina barn att ljuga för 
att vinna tvisten med barnets far. Roks 
rapport »Våld och vårdnad« av juristen 
och forskaren Eva Diesen visar hur  
vårdnadsutredningarna brister när det 
gäller barns våldsutsatthet och att dom
stolarna måste ta sitt ansvar på ett mycket 
bättre sätt. 

KVINNOR OCH BARN måste få stödet och 
möjligheten att komma undan mäns 
våld. För det behövs ett eget hem. För det 
behövs en bostads, familje och social
politik som vågar se våldet i det så kallat 
jämställda Sverige.

Hemmet som kvinnofälla–
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FOTO: SAMY CHARNINE 

VÅRDNADSREGLER
Bestämmelserna om barnets vårdnad, boende och umgänge 
finns i 6 kap. föräldrabalken. För separerande föräldrar som 
kan komma överens finns familjerätten på kommunen som 
kan godkänna överenskommelsen. Annars är det tingsrätten 
som måste avgöra frågor om vårdnad, boende och umgänge. 
Barnets bästa ska alltid vara avgörande. Vårdnaden kan 
antingen vara gemensam eller så får en av föräldrarna ensam 
vårdnad. I valet mellan gemensam eller ensam vårdnad beaktar 
tingsrätten föräldrarnas samarbetsförmåga.

JO KRITISERAR KOMMUN  
FÖR BRISTANDE BARNPERSPEKTIV
En kommun i Stockholms län fick i juni 2018 kritik från justitie
ombudsmannen (JO) för att inte ha beaktat barnperspektivet 
i ett fall om bistånd till boende åt en mamma som hade sina 
barn hos sig varannan vecka. När socialtjänsten ställde krav 
på att kvinnan skulle leta bostad i hela landet för att få bistånd 
beaktade de inte hur det skulle påverka barnens situation och 
boende. Efter JOanmälan ändrade kommunen beslutet så att 
kvinnan i stället bara behövde söka bostad inom Stockholms län. 

KRAFTIG ÖKNING AV VÄXELVIS BOENDE 
SLÅR HÅRT MOT KVINNORS EKONOMI
Allt fler barn med separerade föräldrar bor växelvis. I en 
rapport från 2014 visar Statistiska centralbyrån att 35 procent 
av de aktuella barnen bodde växelvis jämfört med 1 procent 
i mitten på 1980talet, 4 procent i mitten på 1990talet och 
28 procent i mitten på 00talet. Den förändring vad gäller 

gemen sam vårdnad som kom i slutet på 1990talet verkar därför 
ha haft en stor betydelse för hur barn bor. Växelvis boende 
medför ekonomiska konsekvenser för framför allt kvinnor som 
generellt har sämre ekonomisk standard än män. Traditionellt 
har inte underhållsbidrag blivit aktuellt vid växelvis boende 
men 2013 kom en dom från Högsta domstolen som möjliggör 
att den förälder som har bättre ekonomisk standard kan bli 
skyldig att betala underhållsbidrag även vid växelvis boende.

KVINNAN FLYR FRÅN HEMMET  
– VÅLDSAMME MANNEN BOR KVAR  
Så här uttalade sig dåvarande justitieminister Thomas Bodström  
när den nya lagen om besöksförbud kom: »Förövaren, oftast 
mannen, har stannat kvar i det gemensamma boendet, bestämt 
och förfogat över de gemensamma ägodelarna. Kvinnan och 
barnen har tillfälligt blivit inkvarterade hos släkter eller vänner. 
Ofta har kvinnojouren gett dem plats att sova för natten. Men 
nu äntligen kan kvinnan och barnen stanna kvar i bostaden. 
En ny lag trädde i kraft i Sverige i måndags, den 1 september, 
som innebär att en person som riskerar att utsättas för våld 
inte ska behöva fly från sin bostad för att skydda sig. Det är 
förövaren – mannen – som ska hindras att begå brott mot 
kvinnan och därmed beläggas med besöksförbud för den 
gemensamma bostaden. Besöksförbud kan också utökas till 
ett geografiskt större område än idag.«

Ur Tidningen Folket 3 september 2003 

Verklighetscheck: Fortfarande, efter 15 år, tillämpas denna 
lag i mycket liten utsträckning. (Det som kallades besöks-
förbud heter numera kontaktförbud.) /red.
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En stor brun nalle sitter på sängen  
och väntar på att bli kramad. De två 
rummen på Kvinnojouren i Österåker är 
för tillfället obebodda. Det är visser

ligen mitt i industrisemestern, men mäns våld mot 
kvinnor minskar inte bara för att det är 30 grader 
varmt ute. Därför är BrittMarie Holm och Ingela 
Engström lite oroliga över att jourtelefonen är så tyst. 

BrittMarie har varit jourkvinna i många år. Hon 
sommarvikarierar för den enda anställda på kvinno
jouren, administratören Kristina. Ingela är pensio
nerad specialpedagog och barnansvarig på jouren.

Svårast för barnen att lämna hemmet
verklighetschecken

Barnen berör ofta mest. Barnen, som 
tvingas lämna hem, skola och kompisar 

och inte får berätta för någon var de bor. Men det går också att 
bygga upp ett nytt hem, tack vare att många vill hjälpa. Kvinno-
tryck har träffat jourkvinnor i Österåker norr om Stockholm.
TEXT OCH FOTO: MARJA BECKMAN

SÅ HÄR GJORDE VI

Ingela Engström och Britt-Marie Holm är båda erfarna jourkvinnor. »Det är en fantastisk organisation, vi säger aldrig ett ont ord om  
varandra« Kvinnojouren i Österåker fyller 20 år 2018. På jubiléet bar Ingela och Britt-Marie dessa snygga hattar.
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Svårast för barnen att lämna hemmet

FAKTA OM KVINNO
JOUREN I ÖSTERÅKER

Grundades: 1998

Antal anställda: En.

Antal medlemmar: 19 aktiva, 
ett 100-tal stödmedlemmar

Skyddat boende: Ja, två rum 
med plats för två kvinnor och 
tre–fyra barn.

Nya kontakter under förra 
året: Under 2017 bodde 13 
kvinnor och 11 barn på det 
skyddade boendet. En vanlig 
vecka tar jouren emot 5–10 
telefonsamtal. 

Tips: Kvinnojouren i Österåker 
sänder närradio två gånger i 
månaden. Programmen går 
att lyssna till från hemsidan: 
http://radio.osteraker.se/
play/?dir=/Kvinnojouren

ÖSTERÅKER LIGGER I nordöstra Stockholm och är 
en skärgårdskommun. Det tar ungefär en timme 
att åka kommunalt från centrala Stockholm till 
Österåkers centralort Åkersberga, där vi möts på 
ett kafé i centrum. Kommunens 44 000 invånare 
fördubblas på sommaren eftersom många har sina 
sommarställen i området. Här finns både gigantiska 
villor med strandtomter och höghus byggda på 
1960 och 70talen. 

Österåkers kvinnojour firar 20årsjubileum i år 
och har haft samma ordförande ända sedan starten. 
De har 19 aktiva medlemmar och ett 100tal stöd
medlemmar. Stödmedlemmarna är generösa med 
gåvor till stödsökande kvinnor.

– Vi kan skriva till dem att vi har en bebis här 
och behöver en barnvagn, så får vi en direkt. När 
en kvinna nyligen skulle flytta till en egen bostad 
kunde vi inreda hela lägenheten med fina möbler, 
gardiner och annat som behövdes. Människor är så 
givmilda, säger BrittMarie.

DET ÄR ALLTID SMÄRTSAMT att möta de barn som 
tvingas fly från en våldsam far och måste bo på 
kvinnojourens skyddade boende.

– De måste byta skola och försöka hitta nya 
vänner, och de vet inte hur länge de kan stanna här. 
De får inte berätta var de bor och kan aldrig ta hem 
kompisar. De vet inte om pappa någonsin dyker 
upp igen. De är ofta väldigt slutna och vill inte 
gärna berätta, säger Ingela.

Det är ofta svårt att placera dem i en skola under 
den tid de bor på jouren. 

– Österåkers kommun vill ha betalt för barnen, 
men ingen vill betala. Sedan gäller det också att 
de placeras rätt. Många av de här barnen behöver 
extra stöd.

Ingela ägnar mycket tid åt att ringa runt och leta 
efter skolor och förskolor.

FÖRÄLDRARNA HAR OFTA delad vårdnad och 
pappan har rätt att träffa barnen. För att skydda 
mammans och barnens vistelseort kan det innebära 
långa resor i sällskap av en ideell från jouren. I ett 
fall var det en pojke som var såpass stor att han lätt 
skulle kunna råka avslöja var de bodde. Det var 
tänkt att mötet skulle ske under övervakning, och 
att de skulle tala svenska, men mamman visste att 
pappan var manipulativ och skulle hitta stunder då 
han ställde frågor till sonen på modersmålet. Till 
slut lyckades jouren avstyra träffen med hjälp av 
kvinnans advokat.

– Ingen av de kvinnor jag har träffat kan tänka sig 
att följa med och lämna över barnet. De vill inte se 
mannen överhuvudtaget, berättar jourens admini
stratör Kristina via telefon en tid efter mötet i 
Åkersberga.

DE KVINNOR SOM ringer jouren är av många olika 
nationaliteter, men kvinnor som är födda i Sverige 
har ofta ett eget nätverk och kan själva hitta boende. 
Därför är det vanligast att utrikesfödda kvinnor 
bor på jourens skyddade boende. Många av dessa 
kvinnor kan inte svenska, och när jouren inte 
har en tolk får de använda Googles översättning 
för att kommunicera. Många av de utrikesfödda 
kvinnorna lever i en hedersrelaterad kultur. Ingela 
berättar om flickor som försvinner från skolan efter 
sommarlovet för att de har blivit bortgifta.

– I den allmänna debatten pratas det bara om 
ensamkommande pojkar. De ensamkommande 
flickorna glöms bort, säger BrittMarie. 

SEDAN TVÅ ÅR TILLBAKA har jouren larm, både på 
boendet och i form av personlarm som kvinnorna 
bär när de måste gå ut. 

– Vi har haft kvinnor boende här som av säker
hetsskäl inte har kunnat gå ut själva. Då har vi fått 
ordna så att bilar hämtar dem vid porten. Vi hade 
en ung flicka som ville bryta upp från sin familj, och 
flera av hennes släktingar jobbade i taxinäringen så 
vi kunde inte ringa en taxi. Då fick vi ha ett ännu 
högre säkerhetstänk och skjutsa henne med hyrbil, 
berättar Kristina.

INGELA BERÄTTAR OM en kvinna som berörde 
henne extra mycket. Hon var 86 år och blev svårt 
misshandlad av sin 21åriga dotterson som bodde 
hos henne. Barnbarnet var missbrukare och kvinnan 
klarade inte att kasta ut honom eftersom han »inte 
hade någonstans att ta vägen«. 

– Jag orkade ingenting efter det, det var som att 
trampa i kvicksand, säger Ingela.

Hon tog en paus från jourarbetet, men åter
vände så småningom. Gemenskapen bland jour
kvinnorna gör det trots allt värt att fortsätta. 
Österåkerskvinnorna ser till att träffas en gång i 
månaden och ventilera sina upplevelser. De har 
också trivselkvällar då de pratar om annat än 
jourarbetet. 

De lever förstås också på hoppet om att allt en 
dag ska bli bra. Att den stora bruna nallen inte ska 
behöva trösta fler barn.

Vi hade en ung  
flicka som av säker-
hetsskäl inte kunde 
gå ut själv. Men flera 
av hennes släktingar 
jobbade i taxinäringen 
så vi kunde inte ringa 
en taxi. Istället fick  
vi skjutsa henne  
med hyrbil.

Det finns två rum på det 
skyddade boendet i Österåker. 
Det här är det blå rummet, det 
andra kallas det rosa rummet.
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fritidslinjen

Efter månader av arkivsittningar, intervjuer, och läsning har Svinalängorna 
författaren Susanna Alakoski påbörjat ett ambitiöst prosaverk om kvinnans 
arbetshistoria. Den första delen släpps om drygt ett år, hösten 2019. 

Författaren förklarar att det är hennes djupa intresse för den kvinnliga 
arbetarklassen – både bildningshungern och det hårda slit som snöpt dess 
strävan – som påbörjade hela skrivprocessen. Men romanerna kommer inte 
enbart att avhandla yrkeslivet, de kan snarare ses som en illustration av hur 
kvinnoliv påverkas av ett stort tryck utifrån, vare sig det är »politik, moral, 
kyrka, lagar, krig, högkonjunkturer, lågkonjunkturer, väder eller vind«, som 
hon själv uttrycker det. När det kommer till hennes muser är Alakoski än så 
länge förtegen.

Finns det någon eller några specifika kvinnor i din närhet eller från din upp-
växt som du har inspirerats av? 

– Ja, men jag säger inte vilka. Det skulle vara att gå händelserna i förväg. 
FOTO: ELISABETH OHLSON WALLIN

VITBOK för arbetarklassens kvinnor

TEXTER  
FRITIDSLINJEN:  
ELLINOR GOTBY  

ERIKSSON

Snart har Sverige haft allmän rösträtt i 
100 år. Det firar Kvinnohistoriskt museum  
i Umeå genom att uppmärksamma  
perioden alldeles innan den framgången. 
K.A.O.S. eller Kvinnor, Aktivism, Organi
sering och Samhällen, 1789–1914, är 
en utställning om tiden i Europa efter 
franska revolutionen fram till första 
världskriget. Ett nedslag i 140 år av mot
stånd och kvinnors outtröttliga strävan 
för medborgarskap – och för rätten att 
räknas som människa då det visade sig 
att »mänskliga rättigheter« tydligen 
bara gällde män.

Kvinnor höjde sina röster och frågade 
varför löftet från franska revolutionen 
inte infriades, och fortsatte göra så under 
hela 1800talet.

Kvinnohistoriskt museum i Umeå vill 
med utställningen också väcka nya 
visioner till liv med frågan »hur vill vi ha 
det idag?«.

– Vi hoppas att utställningen gör så 
att besökarna reflekterar över hur det 

Från kaos 
till (viss) frihet

förflutna och samtiden hänger ihop.  
Att 1800talets fixa idéer om könsskill
nader fortfarande är djupt inbäddade 
i samhällsstrukturerna och präglar 
de värderingar, den människosyn 
och de maktstrukturer vi lever i 
idag. Hur våra samhällen hade 
sett ut om både män och kvinnor 
hade deltagit i samhällsbygget på 
lika villkor, säger Maria Hedberg, 
kommunikatör vid Kvinno
historiskt museum.
ILLUSTRATION: ELISABETH WIDMAR
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Drömde du dig också bort i serie
magasinet »Starlet« när du var för
pubertal och kärlekskrank? Starlet är 
en av de värsta och bästa kulturskatter 
vi har om du frågar undertecknad. Så 
grovt stereotypa relationsskildringar 
att det snarast blir humoristiskt. Just 
det omedvetna humoristiska plockade 
etnologen Kristina Öman upp när hon 
startade sitt instagramkonto tidningen
starlet för drygt ett år sedan. Hon är 
väl insatt i tidningens bildspråk då hon 
dessutom forskar om just Starlet i sitt 
avhandlingsarbete. Instagramposterna 
på tidningenstarlet är hysteriskt roliga 
och träffsäkra, inte sällan med satiriska 

Bechdel med en skräll

kommentarer och kängor åt idiotiska 
snubbar.

Hur fick du idén till ditt konto?
– Det slog mig att serierutan är ett tack
samt format just för instagraminlägg. 
Starlet har jag samlat på sedan tidigt 
nittiotal och flera gånger tänkt på hur 
härligt absurda rutorna är när de tas ur 
sitt sammanhang. Länge visste jag inte 
riktigt vad jag ville göra med kontot och 
vilken ton jag skulle anlägga, men så blev 
det att jag kombinerade dekontextualise
rade serierutor med det kommentarsspår 
som jag ändå har i huvudet konstant.
FOTO: PRIVAT

Har du hört talas om bechdeltestet? 
Det vill säga den feministiska kvalitets
säkringen inom populärkulturen som 
går ut på att en serie, film eller bok ska 
innehålla minst två namngivna kvinnliga 
rollfigurer som pratar med varandra om 
något annat än män. I HBOserien  
»Killing Eve« som släpptes i april slår 
bechdelmätaren i taket. Sandra Oh 
(mest känd som den buttra läkaren 
Cristina Yang i Grey’s anatomy) spelar 
den hemliga agenten Eve Polastri 
som får misstankar om att en okänd 
yrkesmördare använder Europa som 
sin privata lekplats. Ingen tror Eve, 
men hennes intuition stämmer. Nya 
stjärnskådisen Jodie Comer spelar den 

mystiska men hetlevrade Villanelle som 
mördar rika inflytelserika knösar för sitt 
höga nöjes skull snarare än för penga
travarna. När Eve kommer Villanelle i 
hasorna påbörjas en fullkomligt upp
slukande kattochråttalek kryddad 
med svart brittisk humor. Till slut vet 
inte tittaren – eller karaktärerna – vem 
som jagar vem, och varför de har blivit 
så hejdlöst besatta av varandra. Är det 
rädsla, åtrå eller kanske bägge delarna? 
Det är inte utan att jag är lite avundsjuk 
på dem som ännu inte har sett serien. 
Själv kan jag inte göra annat än att ha is 
i magen till dess att säsong två släpps, 
vilket tack och lov sker redan i vår.
BILD: FLICKR

Brudigt ur kontext



E n stor del av din bok handlar om hemmet, i flera 
bemärkelser. Vad betydde hemmet för dig före ditt 
uppbrott jämfört med efteråt? 

– Innan jag bröt upp var hemmet lite som en fängelsehåla. 
Jag laddade batterierna så fort jag var någon annanstans, för 
hemma kände jag mig instängd och kvävd. Om man befinner 
sig på ett ställe där man hålls tillbaka så vill man ju bara bort 
därifrån och vice versa, det säger sig självt. Idag tycker jag om 
mitt hem.

Varför tror du att hemmet är så förknippat med klassiskt kodad 
kvinnlighet? Är det ett sätt att bura in kvinnor?
– Ja, jag skulle säga att det är på grund av patriarkala strukturer. 
Det är en negativ tradition för alla inblandade egentligen, för 
oavsett kön behöver de flesta få boa in sig i sitt hem för att må 
bra och känna sig trygga. Många män, inte minst machosnubbar, 
går miste om den tryggheten när de sätter en fjollstämpel på 
att pyssla i hemmet. Samtidigt är det inte helt svartvitt. Jag 
ser en före bild i min mamma som är från Thailand och som till 
viss del har ett gammalt traditionellt könsrollstänk där kvinnan 
ska laga mat och passa upp. Men trots allt detta skilde hon 

utmärkt kulturtant

DETTA HAR HÄNT

Anna Suvanna Davidsson driver instagramkontot Apan satt i granen med 30 000 följare, där hon med både humor och allvar  
ifrågasätter samhällets ideal och normer, och utmanar föreställningen om vilka som får ta plats i offentligheten. Till vardags arbetar 
hon som gymnasielärare men är även programledare i UR:s podcast »Alla mina förövare« som handlar om sexuella trakasserier, 
och riktar sig till just gymnasieungdomar. Debutromanen »En apa i Rågsved« handlar om Tess som bor med sin familj på Söder
malm. Utåt sett är allt som det ska, men Tess bryts långsamt ner av mannens härskartekniker. När hon slutligen bestämmer sig 
för att lämna barnens pappa återstår ett överhängande problem: Hur bygger man upp sig själv på nytt med två barn i en ny 
miljö, när beroendesituationen i sig har normaliserats så att man känner sig hemma i den? 

Anna Suvanna Davidsson, mer känd som sitt internet-alias Apan satt i granen, är aktuell med sin 
debutroman »En apa i Rågsved«. Boken är enligt egen utsago fiktiv, men med självbiografiska inslag. 
»Det är klart man gräver där man står«, säger hon och den metoden lyser rätt igenom sidorna. Suvanna 
Davidssons separation ledde precis som för huvudpersonen Tess till en ny bostadsmiljö, och vad viktigare 
är: en ny självbild.
TEXT: ELLINOR GOTBY ERIKSSON | FOTO: JENNY BRANDT GRÖNBERG 

sig från min pappa och blev ensamstående med tre barn i ett 
främmande land. 

Vad skulle du vilja ge för råd till kvinnor som är fast i dåliga 
relationer på grund av sin boendesituation?
– Att överge en relation är något som kan ta tid, det är inte ett 
lättvindigt beslut, speciellt inte om man ha barn. Tvärtom är 
hemmet i många fall en kvinnofälla. Jag själv var student och 
hade inte råd att köpa ut barnens pappa från vår gemensamma 
bostadsrätt. Jag hade däremot stått i bostadskö tillräckligt 
länge för att få en lägenhet, men alla har inte gjort det och då 
är man mer insnärjd. Jag vill råda kvinnor att vara schysta mot 
sig själva och ställa sig i en bostadskö, för man kan inte förlita 
sig på någonting.

Finns det något naturligt sätt att lära sig att bry sig mindre 
om sin boendesituation och mer om sin frihet?
– Jag tycker mig se att allt fler kvinnor bryter sig ur sunkiga 
relationer där de inte bara har varit familjens projektledare 
utan också killens mamma. Det sker tack vare tidsandan vi 
lever i nu, med ett alltmer synligt systerskap, och genom 
sociala medier där vi inspirerar varandra att ta oss loss. När jag 
separerade delade jag med mig av min resa i olika kanaler och 
då var det många som hörde av sig och talade om för mig hur 
modig jag var. Det var fyra år sedan och nu kan jag känna igen 
de olika faser som andra separerande kvinnor går igenom. 
Apropå på hem så går det att likna vid ett rum; helt plötsligt 
lägger man upp snyggselfies, och det framgår att det är för en 
själv och för andra kvinnor snarare än det manliga ögat. Det 
blir som ett inre rum ämnat för pepp från andra kvinnor, som 
kan användas för att orka ta sig igenom uppbrottet.

Instagram blev ett inre rum
som fylldes med kvinnopepp

De flesta behöver få boa in sig i  
sitt hem för att må bra och känna  
sig trygga. Många män går miste  
om den tryggheten när de sätter en 
fjollstämpel på att pyssla i hemmet.

‹
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som fylldes med kvinnopepp
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VISSTE 
DU ATT…

Roksnytt

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 över 100 medlemsjourer. 
Den åttonde och nuvarande ordföranden heter Jenny Westerstrand. 

Förra året bojkottade Roks Almedalen för att ta avstånd mot  
de antidemokratiska organisationer som då fått tillstånd att 
delta. I år sa arrangörerna nej till NMR och vi åkte därför med 
entusiasm till  Gotland. Men där arrangörerna sagt nej sa polisen 
ja. När det beslutet kom, mitt under politikerveckan var det 
självklart för Roks ordförande Jenny Westerstrand och vice 
ordförande Maja Ahrman att sluta upp i den manifestation mot 
nazism och rasism som drogs ihop med kort varsel. Tillsammans 
med bland annat Kvinna till Kvinna, Inte Din Hora, Make Equal 
och Scouterna protesterade vi mot nazisterna! 

Men trots NMR:s närvaro fick Roks ändå till lyckade dagar i 
Visby. Vårt seminarium om våld och vårdnad var välbesökt och 
vi fick möjlighet att sprida våra politiska krav i vårdnadsfrågan. 
Vi hann också träffa och prata med flera viktiga politiker, däribland 
Malin Björk (V) och Sofia Jarl (C). 

Roks tog ställning  
i Almedalen i år! 

PROTEST MOT NAZISTERNA I ALMEDALEN: Roks ordförande Jenny Westerstrand och vice ordförande Maja Ahrman i manifestation mot 
nazism tillsammans med bland andra Linnea Claeson, Alexandra Pascalidou och Frida Boisen.
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Vi fortsätter att driva på i frågan 
om våld i vårdnadstvister. I höst 
kommer vi att hålla tre konferenser 
runtom i landet. Först ut är Umeå, 
redan 9 oktober. Forskaren Eva 
Diesen föreläser om Roks rapport, 
advokat Rebecca Lagh pratar om 
domstolarnas domar och forskaren 
Linnéa Bruno tar upp fäders våld. 
Den 6 november är det Malmös 
tur och 27 november hålls kon
ferensen i Göteborg.

TEXTER  

CHRISTINA LINDSTRÖM 

PRESSEKRETERARE

ROKS

Roksnytt

Kön till Roks tjejjourstält på State
ment ringlade sig tidvis lång och 
tidningen Kvinnotryck gick snabbt 
åt. Det som lockade mest var 
vinsthjulet, så där tog vinsterna 
(tygpåsar, reflexer och annat fint) 
slut redan på fredagskvällen. De 
som deltog i någon tävling kunde 
vinna en av Roks gnuggistatue
ringar.

– Många vill testa våra tävlingar 
och speciellt sätta klittan på fittan, 
säger Johanna Lestander, aktiv 
jourtjej från Örebro tjejjour.

Örebro tjejjour var tillsammans med ytterligare sex tjejjourer 
representerade i Roks tält under festivalen.

– Det är peppande att stå här, vi får höra så mycket positivt 
om hur bra vi är – men det är också många som kommer fram 
och vill engagera sig, säger Johanna Lestander som hoppas 
att det blir en ny cismansfri festival även nästa år.
#rokspåstatement

Fullt med tjejjourare 
på Statement
»Som fred på jorden skulle kännas.« Så beskrev en överlyck-
lig kvinna det efter att ha lyssnat på musik och festat ihop 
med över 5000 andra kvinnor, tjejer och transpersoner i två 
dagar på Statement-festivalen i Göteborg. Självklart var Roks 
på plats och spred information om tjejjourerna.

PREMIÄR PÅ 
JÄRVAVECKAN
För andra året i rad hölls politiker-
veckan på Järvafältet. För första 
gången var Roks där med tält och 
information. Tillsammans med 
jourkvinnor från Österåker och 
Haninge spred vi information om 
kvinnojoursrörelsen och delade 
bland annat ut Kvinnotryck till 
besökarna. Många kom fram och 
ville prata med oss.  

På gång…

UTBILDNING FÖR ANSTÄLLDA 
OCH ARBETSGIVARE
Som vanligt vartannat år kör vi de populära träffarna för 
anställda och arbetsgivare. I år ligger träffarna under helgen 
26–28 oktober. Fredag till lördag är det anställdaträff och 
lördag till söndag ses arbetsgivarna. Så skynda att anmäla er 
för träffarna brukar snabbt bli fullbokade!

3 KONFERENSER OM VÅLD OCH 
VÅRDNAD 9/10, 6/11 OCH 27/11

ROKS PÅ JÄRVAVECKAN

Roks ordförande Jenny Wester-
strand och Malin von Wachenfeldt 
från styrelsen delade ut Kvinno-
tryck och samtalade med besökare. 

ROKS GNUGGISAR 
Den som svarade rätt på en quizfråga vann en Roks-tatuering.
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DITT BIDRAG GÅR TILL: 
Sverige: Hedersutsatta ungdomar.
Bland annat till GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime), 
VHEK (Varken Hora Eller Kuvad).

Marocko: Hedersutsatta mödrar och  barn. 
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     Mot hedersförtryck 
      För mänskliga rättigheter

Människor under hedersförtryck världen över, önskar att de inte behövde vara rädda för 
sin familj. De lever under en vardagsheder som förtrycker rätten att välja livsinriktning, 
kamrater och partners. 
De som bryter mot familjens hedersuppfattning straffas. Bevakas, hånas, misshandlas, 
utesluts, gifts bort med tvång. Även om de bara är barn. I värsta fall mördas de. 
Det här händer världen över, även i Sverige. HumanistHjälpen stöder ekonomiskt 
organisationer som arbetar mot hederskulturer och för mänskliga rättigheter.
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