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framkom att medlemmarna ville se en översyn av Kvinnotryck.
Styrelsen har därför tillsatt en grupp som axlar ansvaret för att driva arbetet.
Läs om gruppen på Roks hemsida!

Å ÅRSMÖTET 2021

I OCH MED OMTAGET säger vi samtidigt tack till en mångårig medarbetare i tidskriften,
Unni Drougge. Unni har varit Kvinnotrycks redaktör i omgångar sedan 2013 och som
redaktör gjort Kvinnotryck till en spetsig och uppkäftig omvärldsbevakare. Som jag har
skrivit i medlemsblad och andra sammanhang är Unni en tidningsmakare utöver det vanliga
med hantverk och stilistik i sin hand. Varmt tack för dina insatser för tidningen Unni!
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Unni Drougge

TEMAT FÖR DET HÄR numret är det som kallats cancel culture
och tystandet av obekväma röster i samhällsdebatten. Vi får
följa utvecklingen i USA och Storbritannien. Vi får ett nedslag i
svensk krisande förlossningsvård, en kvinnofråga med allt lägre
prioritet. Och mycket mer!
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utgivningen. Styreksen vill göra ett ambitiöst omtag efter årsmötets tydliga markering och samlar därför krafterna. Läs också
vad styrelsen skriver om uppdraget, näst sista sidan.
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FRITIDSLINJEN

innehåll

Mitt yrke som barnmorska
är ett feministiskt arbete!
Asabea Britton talar ut.
Sidan 14

AVTRYCK
4 Digitaliseringen skulle bli en gåva till mänskligheten, men plundrade oss
på vår mänsklighet. Shoshana Zuboff har skrivit en bestseller om den nya
digitala stormakten.
INZOOMAT
5 Överdrivna drev och rättmätig kritik på sociala medier. Sanning, konsekvens
och faktaresistens. Vilka drabbas värst, varför och hur? Världens mest hatade
Karen. Att tweeta i det blå skåpet. Tillbakakakor med lång leveranstid. Yttrandefrihet som slagträ. Får vemsomhelst säga vadsomhelst varsomhelst? Om
socialt kapital, kön och makt i cybervärldens systemskifte.
BRÄNNBART
11 Den brittiske filosofiprofessorn Kathleen Stock gav ut en bok som problematiserade den nya synen på kvinnokroppen. Det ledde till en kampanj där
hennes universitetstjänst ifrågasattes. En vildsint debatt uppstod, som snabbt
växte till orkanstyrka. På några få höstdagar blev Kathleen Stock ett världskänt namn och ett slagträ i den stenhårda striden om yttrandefrihet kontra
cancelkultur. Vad hände?

TEMA
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TEMA: DEPLATTFORMERING
OCH YTTRANDEFRIHET
Vem sparkar vem? Vem har rätt att
bestämma vad som är rätt? Vad
är upp och vad är ner i debatten
om cancelkulturen? Censur eller
ansvar?
Sidorna 5–9

NÄRKONTAKTEN
14 Hon har kallats »kändisbarnmorska« och har ett stort Instagramkonto där
hon försöker förklara vad födandet och födelsen handlar om. Att föda barn
och att få födas under värdiga villkor är en livsviktig angelägenhet. Därför är
barnmorskornas strid för värdiga arbetsvillkor en livsnödvändighet. Asabea
Britton intervjuas av Lisa Bjurwald, som också skrivit en bok om BB-krisen.
VERKLIGHETSCHECKEN
20 Vilka problem har jourerna svårt att tala fritt om? Kvinnotryck har frågat
och fått vitt varierande svar.
FRITIDSLINJEN
22 Spirituellt och aktuellt från kultursektorn.
UTMÄRKT KULTURTANT
24 Hon har kallats »en dålig representant för kvinnligheten«. Det är hon stolt
över. Hennes främsta feministiska mål är kvinnors rätt att få vara svin. Folk som
inte står ut med andras skit kan inte kräva att andra ska stå ut med den skit de
själva gillar. Möt Sandra Ilar, Sveriges råaste komiker.
ROKSNYTT
26 Gott och blandat om vad som hänt och vad som komma skall.
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UTMÄRKT KULTURTANT
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NÄRKONTAKTEN

avtryck

Vem äger dina TANKAR?
Det sa bara klick. Ingen ville missa teknologitåget som kom rusande över millennietröskeln med löften om
en lysande framtid. Men tåget som ingen ville missa är ett plundringståg, där stöldgodset är vårt mänskliga
beteende. Våra demokratiska fri- och rättigheter är däremot inget som intresserar en digital supermakt.
Shoshana Zuboff uppmanar nu hela världen att dra i nödbromsen.
TEXT: UNNI DROUGGE¦|

FOTO: MICHAEL D. WILSON

I

42 ÅR HAR HARVARDPROFESSORN Shoshana Zuboff studerat den digitala teknologins inflytande på samhällsutvecklingen. Hennes senaste bok »Övervakningskapitalismen
– vid maktens nya frontlinjer« har tillmätts samma sprängkraft
som Karl Marx »Kapitalet«.
– Vi är den nya oljan, säger hon, och det var inte ens jag som
sa det först. Jag hörde det på en konferens för techindustrin, fast
då i positiva ordalag. Men det är ju helt sant. Vårt mänskliga
beteende, våra vanor, erfarenheter, känslor och intressen är idag
en naturresurs som omvandlas till data på samma vis som jordens
råvarutillgångar har sugits ut och omvandlats till fossila bränslen. Och skurkarna är som vanligt de som utplundrar och tar
kontrollen över dessa råvaror, i det här fallet techjättarna.

Men samtidigt har vi ju gått med på dealen – vi matar ut massor
av personlig information och blir glada om den sprids och delas.

– Techimperiets maktövertagande är en smygkupp som skett stegvis, och i första stadiet blev vi bestulna på rätten att bestämma
vad för sorts personlig information vi ville lämna ut. Amazon

skröt exempelvis om att deras FaceID nu kunde registrera även
rädsla. Men vem har rätt att veta om jag är rädd? Det är en stöld
av våra känslor, som tidigare varit osäljbara och oskiljbara från
oss själva. Idag registreras vartenda mikrouttryck, som vinkeln
på dina axlar, vilka skiljetecken du använder, vilken tid på dygnet
du är online och så vidare. Alla dessa data kartläggs, analyseras
och görs till förutsägelser. Sådan är övervakningskapitalismen,
och det var aldrig vårt eget val. Varje varumärke som innehåller
»smart« eller »personlig« är en del av övervakningsindustrin.
Samtidigt hävdar många att informationsflödena gynnar
yttrandefriheten och samhällskritiska röster.

– Tänk själv vad det innebär att styras av ett system som du inte
vet någonting om men som vet allting om dig. Ett system som
dessutom inte gör skillnad på sant och falskt. En av Googles
tidigare chefer erkände 2017 att det inte gick att filtrera bort
korrupta data, att maskinintelligensen aldrig kan förstå sanning.
Och Facebook drivs av samma tillväxtlogik – »we connect people«.
Övervakningskapitalismen välkomnar allt innehåll. Troll som
postar giftig desinformation dygnet runt räknas som extra värdefulla informationsspridare. Allt detta främjar extremism och
terrorism men ursäktas med yttrandefrihet.
Varför överlät då de demokratiska staterna ägandet och
hanteringen av alla digitaliserade tillgångar till privata
aktörer?

– Vi är ett ungt informationssamhälle som ännu inte landat i
en politisk vision av en digitaliserad framtid där våra demokratiska fri- och rättigheter står i centrum. Vi ska inte glömma att
medborgerliga rättigheter var ett krav från medborgarna själva.
Och hotet mot vår demokrati kan bara övervinnas av demokratin
själv. Allt som gjorts av människor kan människor göra om, slår
Shoshana Zuboff fast.

DET »NYA RIKET«
I en uppkopplad värld skulle vi alla få vara med och tralla.
Yttrandefriheten låg vidöppen, all information flödade fritt i
cyberrymdens oändliga nätverk. Men utan vår vetskap sparades
våra egna digitala avtryck, som såldes och analyserades. Vår
mänskliga natur, våra erfarenheter, vanor, drömmar och svagheter är idag råvarukällor i ett nytt imperium.
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DEPLATTFORMERING
DEN DIGITALA VARDAGENS VAPEN OCH VERKTYG
UNDER PANDEMINS påtvingade
sociala isolering fick de sociala
medierna fylla bristen på mänskliga
kontaktytor. Men istället för att
överbrygga avstånden tycktes den
ökade närvaron på digitala plattformar snarare åstadkomma flera
och skarpare avståndstaganden.
Polariseringen mellan aktivistiska
nätverk förstärktes, tonläget skruvades upp och klyftorna djupnade.
Det talades om ett kulturkrig, där
yttrandefriheten användes som tillhygge. Begrepp som tidigare bara
diskuterats på kultur- och ledarsidor
kom på allas läppar. Idag finns det
väl knappast någon som aldrig hört

talas om deplattformering, cancelkultur, triggervarningar och mikroaggressioner.
DOMEN MOT R. Kelly och uthängningen av Harvey Weinstein är
lyckade exempel på sociala mediers
makt att straffa ut svin som tillåtits
härja fritt. Likaså har beslutet att
stänga ner Donald Trumps twitterkonto gjort att andelen konspirationsteorier och falska fakta har
minskat i twitterflödet. Men det
har också rest frågor om vem som
ska ansvara för begränsningar av
yttrandefriheten och om det är försvarligt att överlåta så pass viktiga

beslut åt privata aktörer som inte
är demokratiskt valda.
LIKASÅ FINNS DET EXEMPEL på
deplattformeringsprocesser som
blivit omtvistade för att de skjutit
över målet eller gett motsatt effekt.
Kvinnotryck försöker på följande
sidor ge en bild av maktförskjutningar i det offentliga samtalet
som en följd av de digitala plattformarnas möjlighet att styra
agendan. Har det lett till en äkta
demokratisering eller har det banat
väg för en ny elit? Har »naming«,
»shaming« och »blaming« på sociala
medier fått avsedda effekter?
Kvinnotryck 4-2021
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CANCELKULTUR –

KORREKTION ELLER INKVISITION?

Ellen Grönlund har gjort en forskningsöversikt vid Umeå universitet
där hon försökt urskilja cancelkulturens för- och nackdelar.
Här följer en sammanfattning av
hennes arbete (»Att leva i en tid
av problematic faves«, 2021).

■

■

POSITIVT
■

6

Sociala mediers förmåga att binda
samman nätverk och sjunga i kör har
fungerat som skyddsnät åt utsatta.
Denna frihet i offentligheten minskar
stigmatiseringen av att ha blivit
utsatt för sexuellt våld, rasism eller
andra brott. Ett exempel var när
en okänd tjej tog till sociala medier
för att vokalisera hur en känd artist
utnyttjat henne. Stödet hon fick från
personer långt utanför hennes egen
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■

umgängeskrets och från musiksverige
visar på den sammanhållning som
cancelkulturen kan skapa.
När personer som faktiskt förtjänar
det får sin plattform och sitt offentliga
utrymme borttaget, skipas en form av
rättvisa.
Massiv uppslutning via digitala kanaler.
Efter mordet på George Floyd ledde
protesterna till att streamingföretag och
mediehus valde att ta bort filmer, serier
och annat material med rasistiskt innehåll, exempelvis blackfacekaraktärer.
HBO Max lyfte bland annat ut »Gone
With The Wind« på grund av den rasistiska porträtteringen av svarta slavar.
»Vanliga människor« har idag tilldelats
rollen som kritiker och kan på så vis
styra agendan. Maktskillnaderna planas
ut av att fler får komma till tals, och
grupper som tidigare inte hade en röst
gör sig synliga.

NEGATIVT
■

■

■

■

Sammanhållningen i aktivistiska nätverk kan ibland bli totalitär och leda
till en strävan efter ideologisk »renhet«
som ställer orimliga krav och skapar
en intolerant och fientlig attityd, vilket
hindrar en fri åsiktsbildning.
Spontana reaktioner på enskilda yttranden i kombination med hög spridningstakt kan öka risken att oskyldiga
pekas ut i affekt och utan stöd i fakta.
Drev startas lättare på sociala medier
och är svåra att hejda när de väl satts
igång.
Konton med många följare kan överrösta mindre konton och på så sätt
»gömma« sanningen för att driva
igenom en egennyttig agenda.
Cancelkulturen kan ta uppmärksamhet från viktigare och mer akuta
samhällsfrågor.

DISKUTABLA DIGITALA DREV
»KAREN« – EN KVINNA VÄRD ALL VÄRLDENS HAT

Christian Cooper och Amy Cooper FOTO: PRIVAT & UR MOBILFILMEN

K

aren« är ett samlingsbegrepp för medelålders vita
medelklasskvinnor som vädrar rasistiska fördomar mot
svarta amerikaner. Karen-moments brukade dyka upp
som filmklipp och memes, men den 25 maj 2020 inträffade en
Karenhändelse som snabbt eskalerade till en världshändelse:
Det började oskyldigt med att den afroamerikanske New
York-bon Christian Cooper skådade fåglar i Central Park och
bad en vit kvinna koppla sin hund som sprang lös. Kvinnan
vägrade, och när mannen böjde sig ner och kallade på hunden
fick hon ett utbrott och sa att han skulle ge fan i hunden, tog
fram sin telefon och och sa att hon skulle ringa polisen. Cooper
filmade henne medan hon ringde polisen för att en »afroamerikansk man hotade henne till livet«. Hans syster la upp filmen
på twitter, kvinnans namn avslöjades och när nyheten kom
senare samma dag om att George Floyd brutalt mördats av
polis visste alla vem Amy Cooper var. Twitterinlägget med
hennes rasistiska utfall fick 40 miljoner visningar och hon blev
omedelbart sparkad från sin anställning. En dryg månad senare

åtalades hon för falsk angivelse – ett brott som kan ge ett års
fängelse. Vid rättegången samtyckte hon till att gå en kurs om
rasifiering och när hon fullföljt utbildningen lades åtalet ner. I
år (2021) stämde hon sin arbetsgivare, men målet avslogs.
Christian Cooper gjorde själv ingen anmälan.
Kritiska röster har höjts om att »Karen« är en stereotyp som
uttrycker kvinnohat och klassfördomar och att det blivit ett
skällsord som används mot alla vita kvinnor.
En annan diskussion har handlat om att Karenkvinnorna
inte är celebriteter som kunnat försvara sig, i motsats till de
utpekade metoomännen med kändisstatus.
Det har också ifrågasatts varför begreppet Karen saknar en
allmän manlig motsvarighet, vilket lett till slutsatsen att normen
för hur kvinnor förväntas uppträda är betydligt snävare än den
som gäller män. Kvinnor som gapar och skriker åt folk på
grund av deras hudfärg tycks väcka större avsky än män som
i handling begår sexuella överträdelser mot kvinnor på grund
av deras kön.

Kvinnotryck 4-2021
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VAR GOD DRÖJ –
OMKOPPLING SKER

inzoomat

N

är personer med stort socialt kapital utsätts för kritik
eller anklagelser kan de tillgripa taktiken att omrikta
skuldfrågan till hot mot yttrandefriheten eller sammansvärjningar av näthatare. På det sättet sänker de trovärdigheten hos både dem som verkligen drabbats av regelrätt
nätmobbning och hos dem som avslöjat en person de blivit
allvarligt kränkta av.
Frågan ställdes på sin spets under debattstormen kring den
två timmar långa SVT-dokumentären »Persona non grata« från
april 2021, där den våldtäktsanklagade komikern Soran Ismail
framstod som ett offer för #metoorörelsens cancelkultur.
Försvaret som Hanif Bali angav när han anklagades för sexuella övertramp mot en minderårig kvinnlig partikamrat kan
också ses som en fokusförflyttning, från att gälla handlingarna
han beskylldes för till att gälla ett drev som påstods vara
iscensatt av hans meningsmotståndare i syfte att få honom
utknuffad inför Moderaternas nomineringar.

Männen i exemplen ovan är inte dömda för handlingarna de
anklagats för, reds anm. FOTO: ISTOCK

Innan vi talar om
hur #metoo påverkade mäns jobb och
karriärer kan vi ju
börja snacka om vad
alla män som hela
#metoo handlade om
gjort mot kvinnors
hälsa och hur det
påverkat deras jobb
och karriärmöjligheter.
Surekha Ragavan, journalist
och redaktör med säte i
Singapore
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Justine Sacco – ökänd i hela världen över en natt.

TWEETA I DET BLÅ SKÅPET

D

et mest omtalade fallet med en tweet som landade
riktigt snett är historien från 2013 om den amerikanska
PR-kommunikatören Justine Sacco, som just klivit
ombord på ett plan till Sydafrika där hon skulle fira jul med sin
familj. Hon skrev till sina 170 följare på twitter: »Going to Africa.
Hope I don’t get AIDS. Just kidding. I’m white!«. Under den 11
timmar långa flygningen blev hennes plumpa skämt en viralraket som fick hashtaggen #HasJustineLandedYet. När planet
landat och hon satte igång mobilen såg hon ett sms från en
kompis som varslade om att tweeten blivit världstrendande.
I ankomsthallen filmades hennes reaktion på hatstormen som
uppstått under flygresan, och filmen spreds vidare över nätet.
Justine Sacco bad om ursäkt för sitt ogenomtänkta twitterinlägg och erkände att det hade rasistiska undertoner, men
företagsjätten hon arbetade för gick officiellt ut och meddelade
att hon fått sparken.
Några år senare fick hon dock en ny tjänst på samma företag, som kommunikationsansvarig för deras dejtingsajter,
bland andra Tinder och Match.com.

TILLBAKAKAKA – KVINNOSAK
MED RUTTEN EFTERSMAK

M

ycket medieuppmärksamhet har riktats mot kändisar
och framgångsrika personer som plötsligt ställs till
svars för texter och uttalanden som gjorts långt

ILLUSTRATION: YOUTUBE

tidigare.
Alexi McCammond, en ung politisk journalist som värvats av
mediejätten Condé Nast för att chefa över prestigemagasinet
»Teen Vogue«, konfronterades med tweets hon skrivit som
17-åring, då hon skulle ha gjort narr av asiatiska utseenden och
även uttalat sig nedsättande om homosexuella. Hon hade bett
om ursäkt och raderat inläggen i samband med att hon prisats
av svarta journalisters nationella samfund. Men i mars 2020
dök skärmdumpar upp, och stjärnskottet fick återgå till sitt
gamla jobb trots att hon återigen gjort offentlig avbön.
Ett liknande öde råkade Sarah-Lee Heinrich ut för i oktober
2021, då hon valts till språkrör för De Grönas ungdomsförbund
i Tyskland. Tweets hon postat när hon var 13 och 14 år grävdes
fram, där hon bland annat hade skrivit »Heil« som svar på en
tweet med hakkors. Heinrich lämnade den politiska scenen
efter en flod av hat och dödshot.
Sådana konsekvenser drabbade inte den svenska artisten Mr
Cool när han grillades på sociala medier för sin åtta år gamla
satirlåt om att »knulla barn«. Visserligen blev det rabalder, men
han kunde glädjas åt att antalet Spotifyspelningar sköt i höjden
och att han kunde fortsätta sin scenkarriär.

Cancelkulturen sparkar
hellre neråt än uppåt.
Och ingen klagade på
cancelkulturen förrän
sårbara och utsatta
grupper som tidigare
blivit tystade började
sparka uppåt.
Loretta Ross, afroamerikansk
akademiker

Aziz Ansari

FOTO: WIKIMEDIA

BOTFÄRDIGA SYNDARE
KOMMER IGEN (OM DE ÄR MÄN)

M

än som fått sina kända namn nersmutsade av
#metoo-vittnesmål kommer ofta undan med en
offentlig ursäkt åtföljd av en viss tid i medieskugga.
Därefter kan de göra en bejublad comeback. Amerikanske
komikern och skådisen Aziz Ansari satte snabbt kungakronan
på plats igen när han åter klev upp på estraden och gjorde ett
nummer av sina sexöverträdelser. Hans offer var en tjej som
under täcknamnet Grace berättat på ett forum för unga tjejer
om den vidrigaste dejten i sitt 17-åriga liv. En natt som slutade
med att hon tvingades fly ut ur hans hem för att kasta sig in i
en taxi. I sin nya show fick publiken veta allt om Ansaris egna
känslor under den svåra tiden efteråt. Hur förkrossad HAN var
över den unga tjejens reaktion och om tankeställaren HAN och
hans MANLIGA vänner fått. Hur tjejen han förgripit sig på mådde efteråt ingick inte i showen, och tycktes inte heller bekymra
den varmt applåderande publiken.
Alla älskar en botfärdig syndare – om syndaren är en man.

Det blir tröttsamt
att se människor bre
ut sig i prestigefyllda
medier och ropa ut
att de blivit tystade
av cancelkulturen.
Dawn Foster, socialistisk författare, skribent och TV-profil
i Storbritannien (nyligen
avliden vid 34 års ålder efter
kroniska hälsoproblem)

Kvinnotryck 4-2021
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brännbart

I kulturkrigets

KORSELD
Stridigheterna kring den brittiske filosofiprofessorn Kathleen Stock
blev i höstas epicentrum för en våldsam sammandrabbning mellan
yttrandefrihetens och cancelkulturens kontinentalplattor. Varför hamnade
en vänsterorienterad lesbisk akademiker i hårdare blåsväder än den
konservative antifeministen Jordan Peterson? Vad var det som hände?
TEXT: HELENA BRORS

5

TISDAGEN DEN femte oktober

upptäckte filosofiprofessor
Kathleen Stock att damtoaletterna
OKTOBER
på hennes arbetsplats Sussex
University var belamrade med klistermärken som beskyllde henne för att sprida
»transfobisk skit«. Omskakad förflyttade
hon dagens föreläsning till Zoom. På
onsdagsmorgonen fann Stock att gångtunneln på vägen till campus var tapetserad med affischer med budskapen
»Kathleen Stock gör transstudenter
otrygga Sussex betalar henne ändå« och
»det är inte en debatt det är inte feminism
det är inte filosofi det är bara transfobi«.

PÅ FREDAGEN DEN åttonde
oktober blockerade AntiTERF Sussex biltrafiken på
OKTOBER
Sussex campus och hängde
upp pastellfärgade banderoller på
universitetsbyggnader.

8
7

DAGEN INNAN, torsdagen den

ångest och hon sprang tillbaka till tågstationen. På så vis missade hon personerna
som, iförda rånarluvor och solglasögon,
höll upp en banderoll med orden »Stock
ut« i rosa och babyblått, transflaggans
färger. De maskerade demonstranterna
avfyrade även lysraketer i samma färger
på campus.

sjunde oktober hade rektor Adam
Tickell skrivit i ett internmejl
OKTOBER
till samtliga Sussex Universityanställda att universitetet »ska inte tolerera hot mot dyrbara akademiska friheter
och kommer att vidta alla nödvändiga
åtgärder för att skydda våra anställdas
rättigheter«. Universitetets studentkår
uttryckte i ett officiellt uttalande besvikelse
över att »vår rektor stöder åsikter som har
orsakat allvarligt lidande för studenter«.
På Twitter förkastades rektorn under
hashtaggen #ShameOnSussexUni, som
raskt blev viral.

ÖPPEN STRID

»I’M PAYING TO BE a student here, yet you

En gruppering som kallar sig »Anti-TERF
Sussex« på Instagram tog på sig ansvaret
för tilltagen i ett inlägg som fick 2910
gillamarkeringar. I sagda inlägg beskrevs

are paying a woman to invalids my identity, fear-monger my existence and make
me feel unsafe…« löd en tweet. Företaget
som sköter förvaltningen av universi-

ÅSYNEN GAV filosofiprofessorn panik-

10

Stock som »en av den här eländiga öns
mest framstående transfober«*.
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tetets lokaler skickade hantverkare för
att ta bort affischerna från gångtunneln.
Då fotograferade »Anti-TERF Sussex«
hantverkarna och hängde ut både dem
och deras arbetsgivare på Instagram.

9

LÖRDAGEN DEN nionde oktober

skulle Kathleen Stock delta i ett
panelsamtal på debattfestivalen
OKTOBER
»Battle of Ideas«. På polisens
inrådan ställde hon dock in sin medverkan, då det fanns en hotbild mot henne.

Hon har satt upp övervakningskameror
vid sin ytterdörr och kopplat ett trygghetslarm
till sin telefon. Polisen har även uppmanat
professorn att anlita privata livvakter.
DEN 13 OKTOBER släppte universitetslärarfacket University and
College Unions fackklubb vid
OKTOBER
Sussex University ett uttalande
vari man berömde studentkårens klander

13

mot rektor Tickell och krävde »en brådskande undersökning av hur institutionell
transfobi verkar vid vårt universitet«.
I ett brev daterat samma dag, den
13 oktober, skrev Taiwo Owatemi,

Labours skuggminister för kvinnor
och jämställdhet, att LGB Alliance, en
organisation som verkar för homo- och
bisexuellas rättigheter »bör förkastas av
alla som tror på jämlikhet« eftersom den
motsätter sig pubertetsblockerande behandling av minderåriga. Owatemis brev
var svar till en grupp kvinnor i hennes
valkrets som hade fördömt trakasserierna
mot Stock, men merparten av brevet
handlade om varför parlamentsledamoten
Kvinnotryck 4-2021
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brännbart
motsätter sig LGB Alliances status som
välgörenhetsorganisation, där Kathleen
Stock sitter i styrelsen.
NÄR SUSSEX UNIVERSITY hade
öppet hus den 16 oktober
anlände nära 100 skidmasOKTOBER
kerade personer för att kräva
Stocks avsked. De delade ut flygblad som
gjorde gällande att professorn »ignorerar
medicinsk konsensus angående pubertetsblockerares säkerhet och nödvändighet«
samt att hennes »retorik har bidragit till
det förfärliga tillståndet av otrygghet för
transpersoner i detta koloniala skithål«.
Stock-motståndarna sprayade också
»STOCK UT« i pasteller på vägar och
väggar.

16

DOKTORANDEN Katie Tobin skrev på

modesidan »Dazeddigital.com« att det är
hyckleri av Sussex University att fördöma
hot mot akademiska friheter när man
tidigare har misskött internutredningar
av sexuella övergrepp och att det likaledes
är hyckleri av Stock att tala om att skydda
kvinnor mot våld när hon aldrig har twittrat
om den dömde kvinnomisshandlare som
blev avskedad från hennes lärosäte 2016.
Flera falska twitterkonton har skapats i
Kathleen Stocks namn. Hon har satt upp
övervakningskameror vid sin ytterdörr

och kopplat ett trygghetslarm till sin
telefon. Polisen har även uppmanat professorn att hålla föreläsningar på Zoom i
stället för på campus samt att överväga att
anlita privata livvakter.

12

»MONSTRUÖSA KARIKATYRER«

Kathleen Stock har inte stått
ensam, många har backat henne.
Bland annat har 237 filosofer,
varav 109 professorer, undertecknat ett
öppet brev till stöd för hennes akademiska frihet. Ytterligare ett öppet brev
med samma syfte har signerats av 204
rättsvetare, varav 98 professorer. Stock
har även fått stöd från transsexuella.
»Som transsexuella personer beklagar
vi de pågående attackerna mot professor
Kathleen Stock«, skrev 16 personer i ett
inlägg i The Times den 12 oktober. I ett
refuserat svar till tidningen daterat den
13 oktober gjorde 130 transidentifierade
personer gällande att »en okritisk media
har torgfört ett ensidigt narrativ som har
utmålat transpersoner som monstruösa
karikatyrer«.
OKTOBER

28

DEN 28 OKTOBER meddelade

Kathleen Stock på Twitter
att hon hade sagt upp sig från
OKTOBER
Sussex University. Vidare
skrev hon att de senaste åren hade varit

Faktum är att jag inte säger hemska
saker och jag är less på att klumpas ihop
med förintelseförnekare. Jag är inte ens
yttrandefrihetsabsolutist.

en förfärlig tid för hennes nu gravida
fru och deras två barn. I ett internmejl
kommenterade rektorn Adam Tickell att
man respekterade professorns beslut och
skulle sakna hennes akademiska bidrag.
Anti-TERF Sussex-gruppen skrev då på
Instagram att Tickell är en »ryktbar ciskönad man och transfob-understödjare«
som »kommer att efterlämna ett arv av
övergrepp och diskriminering«. Prorektor
Duncan French twittrade: »akademisk
frihet som ‹juridisk‹ princip är inte detsamma som att förvänta sig kollegialt stöd
… en farlig hopblandning av juridisk frihet
& privilegium«.

4

»STENHÅRDA TOTALITÄRER«

När Julie Bindel intervjuade
Kathleen Stock för »UnHerd«
NOVEMBER
den fjärde november vädrade
Stock frustration över kommentarer av
typen »Vi måste få till en balans mellan
att låta Kathleen Stock yttra sig och att
skydda våra transstudenter«. I det ligger
ett implicit budskap om att hon säger
hemska saker. »Faktum är att jag inte
säger hemska saker och jag är less på att
klumpas ihop med förintelseförnekare.
Jag är inte ens yttrandefrihetsabsolutist«,
förklarade Stock. Hon menade att »snöflingor« är en förklenande karikatyr av
grupperingar som utövar den här formen
av påtryckningar: »Personerna jag har
pratat om är ett litet antal stenhårda
totalitärer.«
*»TERF« är akronym för »transexkluderande
radikalfeminist«, och används vanligtvis som
invektiv. Tillspetsat handlar det om att kvinnoförtryck grundas i biologi samt att penisar
inte kan räknas som kvinnliga könsorgan.

ORDETS MAKT
Kathleen Stock är lesbisk feminist och författarinna till
boken »Material Girls: Why Reality Matters for Feminism«
(2021). I maj 2018 skrev hon en essä om en pågående
debatt kring planerade ändringar av Storbritanniens lag
om erkännande av könstillhörighet. »(V)issa har påpekat
att denna lagändring kommer att göra det möjligt för
en del bedrägliga eller dåligt motiverade män att ›byta
könstillhörighet‹ ganska lätt«, noterade Stock i texten,
som publicerades på förlagsplattformen Medium.
Sedan dess har akademikern varit stämplad som
»TERF*«. Under 2018 publicerade lokaltidningen flera

12
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intervjuer med akademiker och studenter som bland
annat hävdade att Stock »utsätter studenter för fysisk
och mental risk«. Administratörer gav Stocks kritiker
tillgång till den systeminterna e-postfunktionen, så de
kunde sända meddelanden till hela universitetet utan
att ge filosofiprofessorn möjlighet att svara. Lärosätets
säkerhetsavdelning installerade ett dörröga i Stocks
kontorsdörr.
I januari i år (2021) tilldelades hon orden »Officer of
the Most Excellent Order of the British Empire (OBE)«
av drottning Elizabeth II.

uttalat

När ingen hör och ingen
ser behövs ingen CENSUR
C
för
att folk ska vara tysta. Mer subtila
metoder kan användas för att
hålla samtal och protester borta. Visste
ni exempelvis att den budgetproposition
som Magdalena Anderssons regeringsalternativ lägger fram avskaffar de fria,
ideella kvinnojourerna så som dessa har
varit och verkat i snart 40 år nu?

till våldsamma pappor. Det samhälle där
#Metoo trampades ner trots en tsunami
av vittnesmål från kvinnor, det samhälle
som behövde en separat stödstruktur för
att skydda kvinnor och barn mot mäns våld.
Detta samhälle, som bevisligen aldrig
kunnat det vi kan och klarat det vi gör,
anser sig nu redo att göra sig till vår
överrock.

NEJ, TRODDE VÄL DET. Få verkar ha

SAMTIDIGT SOM S OCH MP föreslår att

kunskap om vad liggande förslag och
utredningar innebär för den feministiska
rörelsen i Sverige.

avskaffa oss har de skjutit till massiva
mängder pengar till aktörer som brett ut
sig inom vårt fält, som lever och frodas på
våldets arena. Vår frihet säljs alltså ut för
att de nya spelarna behöver styrande regelverk. För att DOM måste tyglas. Kontrollsystemen blir viktigare än kvinnors liv.

ENSUR BEHÖVS INTE ALLTID

MEN DET ÄR FÖRSLAG som syr in våra

fria, feministiska och ideella jourer i
samhällets stela regelsystem. Förslag
som syftar till att göra om vår organiskt
utvecklade verksamhet till en billigare
socialtjänst. Som gör att vi måste underkasta oss kunskapsregimer och regelverk
skapade av just det samhälle vars våld vi
möter och bekämpar varje dag.
DET ÄR SAMMA SAMHÄLLE som inte klarar

av att driva HVB-hem eller ens något så
allvarligt som låsta institutioner utan att
övergrepp mot tjejer sker i betydande
omfattning. Det samhälle som FN kritiserar för straffrihet för sexualbrott och
vars socialtjänst prisger barn och kvinnor

håller på att slukas av socialtjänsten under
ett öronbedövande prat om våld. Och
med en rejäl bunt pengar som finansierat
högtalarsystemen.
Då behövs ingen censur.

INGEN HÖR, INGEN SER. Men feminister,

det är vi allihop!
JENNY WESTERSTRAND
Ordförande i Roks

ATT KVÄSA EN RADIKAL SOCIAL rörelse
med hjälp av pengar är i och för sig inget
nytt grepp. I mer auktoritära länder som
Ungern och Turkiet talar civilsamhället
om GONGOs. Det är organisationer som
inte är NGOs utan regeringstrogna organisationer, på civilsamhällets område.
Dessa GONGOs är ute på fältet för att
lägga våta filtar över aktivismen, med
stark hörsamhet mot makten.
OCH NU ÄR SVERIGE på väg dit. Den fria,

ideella feministiska kvinnojoursrörelsen

FOTO: FRIDA EKMAN

Den fria, ideella feministiska kvinnojoursrörelsen
håller på att slukas av socialtjänsten under ett öronbedövande prat om våld. Och med en rejäl bunt
pengar som finansierat högtalarsystemen.
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närkontakt

DEN LÅNGA

MARSCHEN
Kvinnor föder barn. Barnmorska är ett kvinnoyrke. Och därmed hamnar allt som sker runt en födsel längre ner
på prioriteringslistan. Lisa Bjurwald möter den inflytelserika barnmorskan Asabea Britton, som konstaterar att
trots kris och till och med dödsfall räknas barnafödande fortfarande som en kvinnofråga.
TEXT: LISA BJURWALD¦|¦FOTO: SEVERUS TENENBAUM

K

RISEN I DEN SVENSKA förlossningsvården har pågått i
decennier, med nedlagda förlossningskliniker, milslånga
avstånd och skadade barn och kvinnor
som följd. Lika länge har civilsamhället
anordnat protester och namninsamlingar
som krävt mer pengar och fler vårdplatser. Nu – peppar, peppar – tycks det
som om politikerna äntligen har insett
allvaret i frågan. »Det gäller liv och
död, inte paprika på bröd!«, skanderade
talkörer ur en tusenhövdad demonstration i huvudstaden den 16 november,
kombinerat med det något mer krassa
budskapet till politikerna inne i Landstingshuset: »Öppna fickorna, så tar vi
hand om fittorna!«.
BLAND DEMONSTRANTERNA återfanns

flera hundra barnmorskor, däribland
»kändisbarnmorskan« Asabea Britton.
Via sitt populära konto på Instagram
folkbildar hon om förlossningar och har
gjort en för barnmorskeyrket ovanligt
offentlig karriär.

Du lämnade vården för att arbeta
privat, bland annat som influerare på
Instagram. Kan du tänka dig att återvända till vården?

– Riktigt så är det inte, svarar Asabea
Britton. Jag jobbade fram tills för en vecka
sedan (november 2021, reds. anm.) på en
ungdomsmottagning, där jag trivs väldigt
bra. Men nu har jag en paus för att fokusera under några månader på två stora
projekt som jag har igång.
ASABEA PLANERAR DOCK att återgå till
kliniskt arbete redan i vår, trots den senaste
tidens protester mot barnmorskors ohållbara arbetsvillkor. Men var och hur är
ännu oklart.

– Kanske blir det på mottagning, eller
så blir det eftervård eller förlossning. Jag
har dock dragit mig från just förlossningen
på grund av arbetsvillkoren som gör att
jag inte kommer ha möjlighet att ge den
vård jag vill ge. Att springa mellan flera
födande samtidigt och släcka bränder är
inget som lockar mig.
DET FAKTUM ATT Asabea Britton själv
numera har små barn spelar också in i
hennes tvekan inför förlossningsvårdens
hårda vardag.
– De är min prioritet nu. Jag tycker inte
att det är värt att slita ut mig på jobbet.
Jag vill vara en pigg och glad mamma när
(texten fortsätter på sidan 19)

Även om det generellt är kvinnor som
arbetar med födande och kvinnor som föder,
saknar jag männens röst i debatten. Hade män
visat ett sant engagemang är jag övertygad
om att en förändring skulle ske fortare.
Kvinnotryck 4-2021
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närkontakt

Att barn som ska växa upp och leva
i det här landet får födas på ett tryggt sätt
borde engagera oss alla. En födsel påverkar
den som föder, den som föds och familjen
runtomkring under lång tid framöver.

16
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BRISTNINGAR BRÖT ISEN
Genombrottet för Asabea
Brittons Instagramkonto
kom när hon visade bilder
på olika underlivsbristningar.
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KROPPENS BEFRIELSEFRONT
Asabea Britton har inte bara blivit en av frontfigurerna för barnmorskeupproret. Hon har också öppnat en fråga
som länge legat under lock.
■

■

■

■

18

Hon talar om kvinnors reproduktiva egenskaper som
en kraftkälla och inte som ett fängelse.

än om de kemiska preparatens hämmande inverkan.
■

Hon talar om att ta kontrollen över kroppen genom
att lära känna signalerna den sänder ut och lita på att
de stämmer. Hon talar om havandeskap som ett sunt
förlopp och inte som en tickande bomb.

■

Hon talar om förlossning som en spirituell resa mot
starkare självkänsla.

■

Hon talar hellre om hormonernas frigörande verkan
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Hon talar hellre om den födande kvinnans rätt att
slippa rädsla än om rätten att slippa smärta.
Hon väljer själv hellre att föda hemma än att åka till
ett BB där man antingen stoppas i dörren eller blir
inkastad i ett stresskaos.
Hon brinner för sitt yrke men vill inte bränna ut sig av
att rusa runt och släcka bränder.

närkontakt
jag kommer hem från jobbet och det är
tveksamt om jag kan vara det om jag
jobbar på förlossningen. Men vi får se.
Kanske att jag ger det ett försök, om
jag hittar en klinik som kan möta mina
önskemål.
Du och din syster, som arbetar som
doula, har precis startat en podd,
»Systrarna Britton«. Berätta om den!

– Ja! Det är en podd om graviditet, födsel,
relationer och småbarnsliv. Allt det vi
arbetar med och tycker är så intressant. Vi
vill kunna blanda det informativa med det
personliga och förhoppningsvis bidra till
att stärka och ge kunskap till blivande och
nyblivna föräldrar. Podden passar även
dem som är allmänt intresserade av dessa
ämnen, eller bara vill höra två systrar
prata om livet.

röst i debatten. Om de skulle göra sig hörda,
visa ett sant engagemang, så är jag övertygad om att en förändring skulle ske fortare.
Betraktar du dig som feminist, och i
så fall, på vilket sätt påverkar det ditt
arbete?

– Ja, självklart. Eller, det kanske inte är
självklart för alla, men för mig är det det.
Det går som en röd tråd genom hela mitt
yrkesverksamma liv. Jag har valt att jobba
för att stärka kvinnor och bidra till deras
trygghet i olika avseenden. Att stå upp för
kvinnor, vara deras röst i utsatta lägen,
jobba för att de ska behandlas värdigt och
med respekt, det är ett feministiskt arbete.
Rasism inom vården och inte minst
mot kvinnor har börjat uppmärksammas allt mer i Sverige. Är det något du

Självklart är jag feminist! Att stå upp för
kvinnor, vara deras röst i utsatta lägen, jobba för
att de ska behandlas värdigt och med respekt,
det är ett feministiskt arbete.
DET FÖRSTA AVSNITTET av Systrarna

Britton handlade om hemförlossningar
och det andra, som släpptes i mitten av
november, om rättigheter för den födande
kvinnan och vad man ska göra om något
går fel.
Ser du förlossningar och rätten till en
trygg och säker förlossningsvård som
en kvinnokampsfråga?

– Jag ser det som att det borde vara alla
människors angelägenhet. Att barn som
ska växa upp och leva i det här landet får
födas på ett tryggt sätt borde engagera oss
alla. En födsel påverkar den som föder,
den som föds och familjen runtomkring.
Det kan få stora konsekvenser, på gott och
ont, för många människor under lång tid
framöver. Alla har ett intresse av att bry
sig om att det blir så bra som möjligt.
SAMTIDIGT KONSTATERAR Asabea att det

i praktiken är tydligt att förlossningar och
allt som sker däromkring fortfarande är
en fråga om kvinnors rättigheter.
– Antagligen för att det generellt är
kvinnor som arbetar med födande och
kvinnor som föder. Jag saknar männens

har utsatts för som vårdgivare, eller
kommit i kontakt med på annat vis i din
yrkesutövning?

– Jag tycker att mer eller mindre subtil
rasism och exotisering genomsyrar hela
samhället – och vården är inte förskonad från det. Det kan snarare ställas på
sin spets i vården, där maktobalansen
redan är ett faktum och personer som
annars aldrig skulle mötas, möts på nära
håll. Tydliga exempel såg jag under min
barnmorskepraktik, när jag blev handledd
av olika barnmorskor. Föreställningar om
olika kulturer, vad olika kvinnor klarar av
att hantera, nedlåtande kommentarer om
olika personers ritualer kring födande –
det såg jag mycket av.

Om skribenten
Lisa Bjurwald är en mångfaldigt prisbelönad journalist och
författare som utmärkt sig för
sin förmåga att förena ett starkt
engagemang med kraven på
saklighet. Hon har trängt ner i
flera brännande samhällsproblem
och skapat en bred förståelse
för dess mekanismer. Med sitt
osvikliga väderkorn för hoten mot
våra demokratiska och mänskliga
rättigheter har hon blivit en av
landets främsta opinionsbildare,
bland annat kring högerextremismens mobilisering om vilket hon
skrivit flera böcker.
Hennes granskning av förlossningsvården 2019 i boken
»BB-krisen. Sveket vid livets
början« orsakade en lavinartad
debatt som ännu inte stillnat.
Våren 2021 gav hon ut
»Gärningsmannen är polis«
tillsammans med polisen Kerstin
Dejemyr, initiativtagare till polisens metoo-upprop #Nödvärn.
Boken blev en käftsmäll mot
den nertystade sexismen inom
poliskåren.
Lisa Bjurwald har bland mycket
annat varit ledarskribent i Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet,
redaktionsmedlem i Expo, chefredaktör för Författaren samt
redaktör, delägare och styrelseordförande för Medievärlden. Hon
är också grundare och VD för
Bjurwald Communications.

Kvinnotryck 4-2021

19

verklighetschecken

Hedersvåld och missbruk är
känsliga ämnen på jourerna
Hedersrelaterat våld, våld mot missbrukande
kvinnor, och svårigheter att tala fritt i små samhällen där alla känner alla. Det var några av svaren vi fick när vi
frågade Roks kvinno- och tjejjourer vad de känner sig hindrade
att prata öppet om.
JOURENKÄT

TEXT: MARJA BECKMAN | FOTO: JULIA LINDEMALM

Ö

VERALLT I LANDET FINNS DE , jourerna som utgör Roks hjärtmuskel. De
är ofta mycket olika sinsemellan, men
verksamheten bygger på samma grund.
Som fast medarbetare i Kvinnotryck har jag rest runt
och träffat många av dem. Jag har hört så många
sorgliga och upprörande historier om manipulativa
män och stelbenta myndigheter att jag kunde ha
deppat ihop och velat gömma mig under en sten.
Men i stället går jag alltid ifrån intervjuerna full av
inspiration, det finns så mycket kraft i systerskapet
och kvinnornas och tjejernas vilja och handlingskraft.

JAG HAR OCKSÅ UPPLEVT att jourkvinnorna oftast
lever långt ifrån den stundtals bitska och polariserade
debatt som pågår i medierna. Många som engagerar

sig ute i landet är där för att de vill göra något konkret och hjälpa till, och alla är inte så intresserade
av att debattera. Detta avspeglas i svaren vi fick från
jourerna. Endast en mindre andel kände sig träffade
av enkätfrågorna som utgick från svårigheten att
tala öppet om vissa problemområden (se separat
textruta).
KVINNOJOUREN OCH TJEJJOUREN Olivia i Alingsås
svarade att de inte upplevde något sådant problem,
varken med varandra eller från dem som tillsätter
medel för verksamhetens räkning.
DE SENASTE ÅREN har många jourer också vittnat
om att de har lättare att bli förstådda i sitt lokalsamhälle, och att de troligen har #metoo att tacka för
detta. Johanna på kvinnojouren i Sundsvall sa till
exempel (Kvinnotryck nr 3/2020): »Jag tycker att
samhället i stort går åt rätt håll. Alla journalister har
kanske inte den bästa genusutbildningen eller en superbra analys, men i takt med tiden lär de sig mer.«
FLERA JOURER HAR BERÄTTAT att det blir vanligare
att företag på orten skickar gåvor till dem, exempel-

De senaste åren har många jourer vittnat om att de har
lättare att bli förstådda i sitt lokalsamhälle, och att den lokala
kvinnojouren har gått från att vara något konstigt och radikalfeministiskt till något behjärtansvärt och legitimt.

KVINNOTRYCK STÄLLDE
FÖLJANDE FRÅGOR TILL
MEDLEMMARNA:
1 Vilket problem känner du dig
hindrad från att tala öppet om?
2 Varför? Från vilket håll upplever
du dig tystad?
Här är ett axplock av svaren.

20

Kvinnotryck 4-2021

KVINNOJOUREN MÄRTA I LJUNGBY:

KVINNOJOUREN KAK I KÖPING:

1 Skillnaden mellan kvinnor och män,
att män beter sig utifrån att de är
norm i samhället och att kvinnor i
olika sammanhang förhåller sig till
män, och tvingas att förhålla sig till
män just för att de är normen.

1 Sexuellt våld och hedersvåld.

2 Kompisar, partner, olika grupper.

2 Hedersvåld överallt, då det kan
uppfattas rasistiskt mot religion och
tro. Sexuellt våld, då det är så tabubelagt, speciellt i relationer.

VERKSTAD VIKTIGARE ÄN SNACK
De flesta av Roks jourer är mest upptagna
av att få verksamheten att fungera i praktiken.

vis inför jul, och att den lokala kvinnojouren har gått
från att vara något konstigt och radikalfeministiskt
till något behjärtansvärt och legitimt.
DET BETYDER NATURLIGTVIS inte att allt är frid och
fröjd. Linda och Emma på Kvinnojouren i Umeå berättade till exempel i Kvinnotrycks senaste nummer
(3/2021) att de har slutat gå ut med sina efternamn,
bland annat efter att en av deras ideella jourkvinnor
blivit uthängd på nätet.
OCH, SOM KVINNOJOUREN MÄRTA i Ljungby skriver

i sitt svar på enkäten, är män alltjämt norm i samhället. Kommentarer på temat »inte alla män« är
det nog ingen jourkvinna eller -tjej som har sluppit
undan. Tori på Vallentuna kvinnojour berättade till
exempel i Kvinnotryck (nr 1/2021) om manliga taxichaufförer som frågar hur det har gått med #metoo
och undrar varför det inte finns något motsvarande
för män. Tori brukar sucka lite åt dessa kommentarer,
och förvånas över att de inte ens vet att det till och
med finns mansjourer.
– Det går faktiskt att googla, sa hon.

KVINNOJOUREN I BORLÄNGE:
1 Våld mot kvinnor som har pågående
missbruk.
2 Sociala medier.

HULTSFRED VIMMERBY KVINNOJOUR, CHRISTEL RYDINGER:

KVINNOJOUREN OCH TJEJJOUREN
OLIVIA, ALINGSÅS:

1 Vill inte gärna kränka människor,
men jag är så gammal att jag inte ska
låta mig hindras från att tala om vad
jag vet, tycker, eller har åsikter om.

1 I vår jour upplever vi inget sådant
problem varken med varandra eller
de som tillsätter medel för verksamhetens räkning.

2 Inför nära släktingar som har sorg.

2 Upplever inte dessa problem.
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JAKTEN
PÅ ETT
VÄRDIGT
LIV
Alex har fått nog av sin våldsamma
och kontrollerande man. Mitt i natten,
när kräket sover, tar hon med sig sin lilla
flicka och flyr från deras bostad.
I Netflix känslosamma dramaserie »Maid«
– som är baserad på Stephanie Lands
kioskvältande självbiografi – kastas man
som tittare rätt in i den modiga huvudkaraktärens verklighet. Pojkvännens
förtryck ersätts snabbt av nya problem.
Socialtjänsten är inte till någon större
hjälp, Alex och dottern Maddy är bostadslösa, och städföretaget hon får jobb på
har inte koll på grundläggande arbetsrätt – för att uttrycka sig milt. Snart är
dessutom vårdnadstvisten med Maddys
pappa ett faktum. Det kan nästan låta
som att det här dramat är för tungt att
ta del av, framförallt för dem som delar
huvudkaraktärens erfarenheter, men så är
det inte. Margaret Qualley är makalös i
rollen som den stridbara Alex, vars energi
och kampvilja går rätt igenom skärmen.
Dessutom innehåller serien trots all
svärta en stor portion humor. Maid är en
tidlös berättelse om moderskärlek, klass
och kvinnlig urkraft – och jag hoppas
innerligt att fler säsonger är att vänta.

1
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NÄR FÖRSTÅNDET
GASAS BORT
När pjäsen »Gaslight« hade premiär på Broadway år 1938 drog den inte bara
fullt hus, den gav också upphov till en ny populärpsykologisk term, nämligen
den form av psykisk misshandel där förövaren förvränger sanningar och kommer
med felaktig information. Syftet är att hans offer ska tappa begreppet om verkligheten. Gaslighting är numera ett väletablerat psykologibegrepp, och vi är tyvärr
många som har drabbats av det subtila våldet. Vi är därför också många som
borde gå och se »Gasljus« på Stockholms stadsteater i vår. I huvudrollerna syns
samspelta Helena af Sandeberg och Henrik Norlén. Regissören Melody Parker
gör i och med Gasljus sin Stadsteatern-debut.
– Vi har alla en egen berättelse som vi bär på och som bara vi kan berätta. Den
här föreställningen handlar för mig om vad som händer med en människa när
någon annan tar över och manipulerar den berättelsen, säger hon.
Det nervkramande dramat har premiär 18 mars och spelas till och med 4 maj.

2
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HÄXERI I NY
FEMINISTPODD

TEXT ELLINOR
GOTTBY ERIKSSON

»Förmödrars makt« är en podcast om magi, häxkonst
och feminism. I avsnitten diskuteras allt från fittan och
fornnordiska gudinnor till satan och kapitalism. Bakom podden finner vi häxorna
och naturprästinnorna Eldin och Ruby, eller som de egentligen heter Elin Bååth
och Rebecca Tiger. Elin är musiker och lärare med en magisterexamen i religionsvetenskap, och Rebecca är artist, regissör och folkbildare inom vaginal hälsa. Podden
har sedan starten i oktober 2020 exploderat – till upphovskvinnornas stora förvåning.
– Jag tänkte att den magiska feminismen var alldeles för smal. Att det nyandliga
communityt inte intresserar sig för politik. Men oj så fel jag hade!, säger Elin Bååth
och tillägger: Det ger mig hopp om världen att det finns så många människor som
inte accepterar idén om jorden som död materia, en råvara att bara konsumera,
utan som vill kämpa med kraft, magi och lekfullhet för jämlikhet och hållbarhet.

4
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UPPFINNARKVINNOR UNDER LUPP
I år fyller Nobelpriset 120 år, och tyvärr
har endast 57 av de nästan 1²000 pristagarna varit kvinnor. Än idag är det bara
omkring 15 procent kvinnor som årligen
nomineras. Det är inte ett orimligt antagande att många av de manliga pristagarna
har kvinnliga forskare eller uppfinnare
bakom sig (lex Albert Einstein som snodde

3

äran från sin fru). Men de 57 kvinnor som
faktiskt fick ett erkännande är hursomhelst
ena riktigt begåvade pangbrudar. Vissa
av dem i dubbel bemärkelse. I komikern
Josefin Johanssons bok »Dynamitgummor«
(Mondial, 2021) får läsaren träffa dem allihop.
Hur forskar man i ett stall? Hur skriver
man en bok på rymmen? Hur medlar man

fred med enbart ett tält och en t-shirt?
Det och mycket mer får du lära dig av
denna snygga bok, illustrerad av Jonna
Björnstjerna.
Dessutom innehåller boken ett antal
namn på kvinnor som aldrig fick det
nobelpris de förtjänade.
FOTO: PRESS
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utmärkt kulturtant

Mitt feministiska mål:
KVINNOR SKA FÅ VARA SVIN!
Är provokation verkligen en viktig uttrycksform i ett samhälle där polariseringarna ökar? Tveklöst är det så,
i alla fall om man frågar Sandra Ilar. Hon är en av Sveriges råaste komiker, som till varje pris kommer försvara
rätten att vara gränslös. Självklart också gränslöshet som inte faller henne själv i smaken.
– Yttrandefrihet är ett givande och tagande, säger hon.
TEXT: ELLINOR GOTBY ERIKSSON

D

|
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u är ju känd för din ovanligt råa humor. Vad är den
knäppaste reaktionen du har fått på en show, och
hur hanterade du den reaktionen?

– Det var en kvinna som kom fram efter en show och sa att jag
var »en dålig representant för kvinnligheten«. Jag frågade henne
vad hon menade och hon svarade att jag som kvinna inte ska vara
grov i mun, svära eller skoja olämpligt. Jag svarade att jag inte
visste att min humor satt i könet och att mitt främsta feministiska
mål är kvinnors rätt att få vara svin.
Detta nummers tema är censur/cancelling. Hur ser du på
fenomenet cancelling?

– Jag är emot. Vill vi ha ett samhälle byggt på riktig yttrandefrihet
och demokrati så måste vi även tåla att det finns konst och kultur
som vi avskyr. Du behöver inte lyssna på musik eller gå på standup som du inte gillar, men du ska inte hindra andra från att gå

Du behöver inte lyssna på musik
eller gå på standup som du inte gillar,
men du ska inte hindra andra från att
gå bara för att det inte faller just dig
eller dina värderingar i smaken.
Så bra smak har du inte.

bara för att det inte faller just dig eller dina värderingar i smaken.
Så bra smak har du inte.
Vad är farligast, en sjövild folkdomstol eller ett samhälle helt
utan civilkurage? Och hur hittar man ett mellanting?

– Historiskt, innan internet, har vi ju ändå lyckats upprätthålla
något slags balansgång utan vare sig militanta internetdrev
eller totalt moraliskt fördärv. Jag tror att ett öppet samhälle är
självreglerande och uppnår någon slags balansgång på egen hand,
även om internet kan få det att framstå som mycket mer svart-vitt
och dramatiskt än vad det egentligen är. Konst eller kultur som
inte har någon publik försvinner helt enkelt med tiden utan att
upprörda röster behöver skrika cancel och avplattforma någon.
Jag upplever att det ofta är samma personer som till exempel
är tvärsäkra på att Rondellhunden ska upp på Moderna museet
som paradoxalt nog också tycker att public service inte ska
spela musik där det förekommer »uppvigling till kriminalitet«.
Tror du att människor använder de här nya fenomenen canceling eller avplattformning för att gynna sina egna intressen?

– Ja, verkligen, det handlar oftast mer om huruvida konsten
speglar ens personliga värderingar och åsikter eller inte, än om ett
konsekvent ställningstagande för yttrandefrihet. Men nu är det ju
så yttrandefriheten funkar; om du vill att folk ska stå ut med den
skit som du gillar så måste du också stå ut med deras skit. Det är
ett givande och tagande.

DETTA HAR HÄNT
Sandra Eleonora Dylan Ilar (född 1988 i Luleå) är en prisad och rosad komiker, poddare och radiopratare vars humor kännetecknas av synnerligen hård och svart satir med inslag av absurdism. Ilar har främst arbetat som ståuppkomiker. Hon var med
och startade och har arbetat i redaktionen för SVT:s satirprogram »Svenska nyheters« samtliga säsonger – som hon senare
riktade kritik mot för att de olovligen använde hennes skämt. Tillsammans med komikerkollegerna Kirsty Armstrong och Fanny
Agazzi drev hon den uppskattade snackpodden »Bärs och pattar«. Nu driver hon »Smultronstället« med fokus på politik, samt
den lite mer personliga podden »Ilars poddagbok«.

Roksnytt

Grattis Iris fyller 40 år!
Kvinnojouren Iris har funnits sedan 1981 och fyller alltså
40 år i år. Två erfarna jourkvinnor som varit med länge
är Mildred Hedberg och Eva Engman. De har precis gjort
klart en skrift om Iris historia från start fram till idag.

TEXTER
TILL ROKSNYTT
COLETTE VAN

Eva: En är till exempel en lokalpolitiker som
satt i socialnämnden på 80-talet och fixade
jourlägenhet och lokaler där vi kunde ta emot
stödsökande kvinnor och barn. Och hon hjälpte oss
även med finansiering så att vi kunde anställa personal.

LUIK

Ni har ju varit rätt så aktivistiska, ge något exempel?
Eva: Vår aktivism grundades redan på 80- och 90-talet. Folkaktionen mot Pornografi verkade mellan 1985 och 1999. Inom
Iris bildade vi en aktionsgrupp mot pornografi som ingick i
Folkaktionen. Vi demonstrerade bland annat utanför Luleås enda
porrbutik och smög in i videobutiken Hemmakväll, plockade
ur VHS-kassetterna med porrfilm och la räkskal i de tomma
fodralen… Vi blev polisanmälda och kallade till polisförhör, men
fick aldrig något straff.

Eva Engman (till vänster) och Mildred Hedberg sammanställer en
skrift om Kvinnojouren Iris 40 händelserika år.

Berätta om jubileumsskriften?
Eva: Mildred och jag har stött och blött olika händelser, gått
igenom gamla tidningsklipp och sedan har jag hållit i pennan.
Skriften blir cirka 175 sidor, med mycket bilder.
Vad är ni mest stolta över med Iris?
Mildred: Att vi hållit på i 40 år är en bedrift i sig. Och att vi har
gjort oss ett känt namn både i Sverige och utomlands för att
vi i jouren har stor kunskap och kompetens om mäns våld mot
kvinnor.
Eva: Och att vi från mitten av 90-talet blev en internationellt
känd jour då vi i Iris regi åkte till Kolahalvön i nordvästra Ryssland och i Roks regi bland annat till Mongoliet och Vitryssland
för att hjälpa till att starta kvinnojourer och sprida kunskap om
bland annat normaliseringsprocessen.

FOTO: FRIDA EKMAN

Iris firar 40 år bland annat genom att på sociala medier lägga
upp »Månadens syster« där kvinnor hyllas under hashtaggen
#systerskap40år. Berätta?
Mildred: Månadens syster är en kvinna som på något sätt gjort
avtryck med sina kunskaper och arbete.
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Ni har också bidragit till att lyfta Norrbottens kvinnojourer?
Mildred: Samtidigt som Roks drog igång bildades också
Länsföreningen Kvinno- och tjejjourer i Norrbotten med bara
Roksjourer. Det är en sammanhållande länk för jourerna i
vårt län. Vi har många gemensamma aktiviteter, bland annat
utbildningar och konferenser. En sak vi jobbar med nu är att nå
samiska kvinnor.
Eva: Vi startar också nya jourer, vi försöker bland annat dra
igång kvinnojourer i Piteå, Jokkmokk och Pajala så att alla
kommuner i Norrbotten ska ha kvinnojourer.
Och numera finns en Tantjour?
Mildred: Vi kände att det verkligen behövs en Tantjour här, så
vi drog igång en efter att ha varit på studiebesök i Kvinnojouren i Norrköping och låtit
oss inspireras av deras
Tantjour.
Eva: Vi får många förfrågningar från pensionärsorganisationer,
äldreomsorgen och andra
myndigheter om att komma och informera och vi
har satt ihop ett utbildningspaket om stöd till
äldre kvinnor på uppdrag
av Roks.

VISSTE DU ATT…
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.
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Roksnytt

KVINNOTRYCK TAR PAUS OCH KOMMER IGEN
Kvinnotryck är Roks medlemstidning. Det är en tidning som

journalister som kan något om utvecklingen, eller om oss,

har utvecklats genom åren, med tonvikten lite olika lagd.

och ännu färre som skriver om frågorna. Här har Kvinnotryck
en mycket viktig uppgift att fylla.

En fråga har varit om Kvinnotryck ska rikta sig inåt och
spegla rörelsen, vara mer intern, eller om den ska vara en

Styrelsen har tillsatt en grupp som ska arbeta fram till års-

skrift som vänder sig utåt, med svagare koppling till Roks

mötet med det omtag årsmötet beslutat om. Under tiden tar

som organisation. Under senare år har linjen med svagare

den ordinarie utgivningen av Kvinnotryck en paus.

intern koppling valts. Nu vill årsmötet ändra på det. Styrelsen
tror att det är bra, samtidigt som själva uppdelningen i inåt/

Styrelsen tackar redaktör Unni Drougge för hennes arbete

utåt är fel ställd.

med att skapa en intresseväckande tidskrift.

Kvinno- och tjejjoursrörelsens frågor är storpolitiska frågor.

Kvinnotryck är ett guldägg och vi fortsätter att utveckla vår

Såväl vårt sätt att organisera oss som våra kunskaper och

medlemstidning, som den oerhört intressanta, viktiga och

metoder har bäring på frågor av yttersta allmän vikt. Sam-

glimrande rörelse vi är.

tidigt lever vi i en tid då jourrörelsen och hela det civila
samhället håller på att stöpas om i grunden. Ändå är det få

Roks styrelse

RonjaPodden om gömda kvinnor
Tjejjouren Ronja har i skrivande stund
släppt 37 avsnitt av RonjaPodden som
startades hösten 2019. I det senaste
avsnittet intervjuas två kvinnor från
nätverket »Gömda kvinnor«.
Tjejjouren Ronja, en del av Föreningen
Kvinnohuset Västerås, står bakom RonjaPodden som tar upp ämnen som berör
tjejers vardag och erfarenheter och ämnen
som våld, sexuellt våld och vardagsrädslor
som tjejer utsätts för i samhället.
– Vi som driver RonjaPodden är anställda och ideella jourtjejer. Vi hade inga
erfarenheter av att podda, men med
vilja, research och lite »hur svårt kan
det vara-anda« körde vi på ändå, säger
Järva Engman på Tjejjouren Ronja.
I avsnittet »Gömda Kvinnor« gästas
podden av två kvinnor från nätverket
»Gömda Kvinnor« som berättar om sina
erfarenheter och tankar kring att tvingas
leva gömda och på flykt, samtidigt som
förövaren går fri.

– Vi ville belysa den verklighet många
kvinnor, tjejer och barn lever i som gömda
då detta är röster som behöver höras och
lyssnas på – på riktigt. Vi kände direkt
efter avslutad inspelning att detta skulle
bli ett av våra viktigaste avsnitt och är
så tacksamma att ha fått möta dessa

fantastiska kvinnor. Vi uppmuntrar alla att
lyssna, ta in och skapa förändring. Vi kan
inte längre bara titta på, säger Niquita
Karlsson på Tjejjouren Ronja.
RonjaPodden finns där poddar finns, bland
annat på Spotify, Acast och Podcaster.

Järva Engman (till vänster) och Niquita Karlsson från Tjejjouren Ronja som driver Ronjapodden.
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B posttidning

returadress: Roks kansli, Hornsgatan 66, 118 21 Stockholm

Alla barn ska ges
förutsättningar att växa
upp till att bli välmående
individer, utan negativa
konsekvenser av
sin uppväxt.

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som sedan 2015
stödjer barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller
har ett missbruk. Vi vänder oss till ungdomar, 13–19 år,
från hela Sverige.
Vi arbetar med direkta stödinsatser till barn och för fram
ungas perspektiv till myndigheter och beslutsfattare.

