Halva makten,
hela lönen –
men sen då?
Varför nöja sig med jämställdhet när
man kan förändra samhället i grunden?
Kvinna frågade fyra unga
jämställdhetsdebattörer:
Vilket samhälle drömmer
du om?

Det perfekta
skulle vara om
männen tog fram sina
mjuka sidor
Manne Forssberg, 15, elev på
Adolf Fredriks musikskola i
Stockholm, där han startat
samtalsgrupper för killar:
– Män och kvinnor är olika av födseln och
vi har olika huvudfunktioner, men det gör
inte att vi inte kan ha lika positioner,
samma löner och så där. Det perfekta skulle
vara om männen tog fram sina mjuka sidor.
Jag kämpar mycket för att
killar ska bejaka sina
kvinnliga sidor. Det ska
vara lika lätt för en
kvinna att få ett stort och
bra jobb som för männen.

Man ska se människan före
könet - och bort med

gubbmakten
Alexandra Dahlström, 15, skådespelare:
– Att man ser människan före könet! Oj,
jag börjar bli säker på det här. Man måste
ju ändra på saker.
– På det viset är radikala och väldigt
arga feminister bra. Men jag tror inte att
man kan ändra nåt på ett bra sätt med våld.
Då slår allt tillbaka.
– Mot dåliga feminister måste man
revoltera.
– Men det viktiga nu är att gubbarna som
har makten inte ska ha makten
längre.

Sluta leta skillnader och se
mer likheter - alla har hår
på benen och luktar
Linna Johansson, 20,
chefredaktör för den
feministiska tidningen
Bleck:
– För det första att alla
får betalt för det de gör, för
det andra att vi inte är så
stereotypa och klyschiga, utan
att vi har tillgång till hela
vårt register. Och att vi
kvinnor inte letar skillnader när det gäller
våra kroppar, utan att vi ser mer likheter.
En kvinno- och en manskropp är ganska lika.
Vi har hår på benen och vi luktar.

Tyvärr tror jag att kvinnorna

får det sämre - men klyftorna
leder till ökad kamp
Carolin Evander, 15, initiativtagare till
skolkampanjen ”Vägra kallas hora”:
– Grundläggande saker som lika lön för
lika arbete, ingen diskriminering av
kvinnor. Kvinnofrågan är en klassfråga för
mig. Det här pratet om pigor är upprörande.
Tyvärr tror jag att kvinnor kommer att få
det sämre i takt med att samhället blir
orättvisare. Men klyftorna leder samtidigt
till ökad kamp.
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Professorn:
Feministerna
måste skaffa
sig
framtidsvisi
oner
Drude Dahlerup.

Dagens feminister saknar visioner.
Det menar Drude Dahlerup,
professor i genusforskning vid
Stockholms universitet.
– Jämställdhetspolitiken måste
kombineras med visioner om vilken
typ av samhälle vi vill ha. Det är
naturligtvis viktigt att kvinnor får
halva makten och hela lönen, men
målsättningen kan inte vara att få
in kvinnor i alla de hierarkier som
redan finns.

Är dagens kvinnorörelse för
splittrad?
– Nej, tvärtom. I Danmark säger
alla ”Jämställdhet? Naturligtvis.”
Men det finns ingen diskussion. Med
olika fraktioner följer debatt. Det
välkomnar jag.
Du har sagt att varje ny
generation av feminister måste
revoltera mot de tidigare. Är det
ett problem?
– Ja, feminister lär inte av
tidigare feminister. Däremot övertar
de myter som skapas om de gamla.
Egentligen revolterar vi inte mot
mamma utan mot de myter som omger
mammagenerationen.
Hur ser din egen vision ut?
– Ett system som vilar på
solidaritet, ett system där
konflikten mellan arbetsliv och
familjeliv inte endast är ett
problem för kvinnorna. Min vision
har också drag av en starkt utbyggd
demokrati där befolkningen bestämmer
samhällsutvecklingen.
Är det möjligt?
– Naturligtvis, annars hade jag
lagt av.

