
Könsroller under L50 år

Går det att råtaut

att motreaktionen vill ta den från
oss. Jag anser att den s.k. sexuella
friheten är en del av motreaktio-
nen.

Kriget smyger
Motreaktionen är försåtlig och Iu-
rig. Den svenska upplagan av
Backlash har undermbriken Kriget
mot kuinnorna men direkt översätt-
ning av originalet lyder Det icke

förklarade kriget mot loinnlrna. Det
är ett smygande krig där de flesta
angriparna utger sig för att vilja de
angripnas bästa men kontrollerar
alla vapen.

Kvinnorna mår inte bra,låter det,
och inte männen heller. Felet är

feminismens, kvinnorörelsens.
Den har drivit kvinnorna in i kar-
riären och fråntagit dem rätten att
ha nära relationer och vara lyckti-
ga hustrur och mödrar. De har sli-
tit ut sig i kampen för att få allt,
men upptäcker - försent - att de
förlorat eller håller på att förlora
allt. Nu gäller det att rädda vad
som räddas kan. Botemedlet är att
ge upp karriären och stanna hem-
ma hos man och barn eller hitta en
man och gifta sig innan den biolo-
giska klockan klämtar för sista
gången. Kvinnor har skrämts av
detta budskap och givit upp frivil-
ligt, men även bokstavligen tving-
ats bort från sina arbeten. Falska
forskningsresultat har använts
som bevis. Falskhetens påtalande
har mötts med tysthet eller bryskt
avvisande. Motreaktionen har
makten över massmedia.

Motreaktionärer för fri kärlek
Debatten om manligt och kvinn-
ligt har pågått nästan kontinuer-
ligt under de senaste hundra åren.
Den har alltid intensifierats i sam-
band med anmärkningsvärda för-
ändringar i de ekonomiska kon-
junkturerna. Första motreaktionen
i kvinnofrågan kom under 1880-
talet. Under perioden 1840-1880
vann svenska kvinnor en lång rad
rättigheter men efter att ogift kvin-

a,

korkskruvsmodellen?

Hur ofta hör vi inte uttryck som:
Hur är det möjligt? Annu 79941

Utropen avslöjar tron på en rak,
oavbruten utvecklingslinje. Andra
säger: Det tar tid, vi måste ha tåla-
mod. Så talar vi ofta om kvinnors
villkor.

Själv har jag länge tvivlat på teo-
rin om den raka linjen och om pen-
deln som slår tillbaka men aldrig
så mycket att vi helt förlorar det vi
vunnit. Susan Faludi skriver i bo-
ken Backlash, att bilden av kvin-
nors framsteg ser "mer ut som en
korkskruv som vrider sig något åt
sidan, med spiraler som närmar
sig frihetens gräns allteftersom ti-
den går - men som, likt en mate-
matisk kurva som närmar sig
oändligheten, aldrig når sitt mål."
Jag håller med henne. Faludi skri-
ver om amerikanska kvinnor, men
mönstret är det samma hos oss.

Efter en tid av framsteg kommer
en reaktion. I boken Testiklarnas

herraarilde har jag kallat den mot-
reaktionära rörelse som uppstod
på 1880-talet, och som hade nått
sina mål i slutet på 1950-talet, för
"kontrarevolution". Faludi och jag
beskriver samma typ av fenomen
även om vi tycker olika angående
den sexuella frigörelsen. Faludi
verkar helt övertygad om att kvin-
nor i början på 1980-talet hade
uppnått en sexuell frigörelse och
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med männen.''
Den viktiga skillnaden

den tidens motreaktio-
närer också predikade
fri kärlek och ömkade
de stackars ogifta kvin-
nor, som de påstod
tvingades leva i avhåll-
samhet och blev konsti-
ga av det. Sanningen var
att många kvinnor triv-
des mycket bra med det

na år 7884 fick samma myndig-
hetsålder som mannen, 27 år, var
det slut på framgångarna. Inga
viktiga reformer genomfördes för-
rän år 7979 då kvinnor fick poli-
tisk rösträtt. Reaktionen hade, med
en viktig skillnad, samma ansikte
som det Faludi beskriver: "Kvin-
norörelsen förstörde kvinnorna
och i det långa loppet skulle den
ta död på mänskligheten. Kvinnor-
na missbrukade sin kraft i tävlan

låg i att

rande litteratuq, mot propaganda
för preventivmedel och fri kärlek.
Kvinnorna förespråkade självbe-
härskning och protesterade mot
id6n om sexualdriftens obetving-
lighet.

I den långvariga striden upp-
trädde feminister som Sophie Ad-
lersparre, sexualrevolutionärer
som Knut Wicksell och Anton Ny-
ström, antifeminister som August
Strindberg och Ellen Key. Alla
utom feministerna hävdade att
utvecklingen gick i fel riktning. De

Kainnnn som könsaarelse knn siiilaklart inte utföra mlin-
nens urygifter..

ansåg att kvinnor skulle få vara
kvinnor igen, dvs mödrar och hus-
mödrar. Endast som maka och mor
kunde kvinnan bli någorlunda
skicklig, skrev Strindberg. " Ar-
betsmarknaden tillhör familjeför-
sörjaren. Alltså ut med drönarna!"
befallde han i Sista ordet i lcztinnosa-
ken.

Kvinnor konj unkturutj åimnare
Makten över arbetsmarknaden
blev en kirnfråga i det framväx-
ande industrisamhället. Varför
skulle män ha rätt till alla nya yr-
ken? I ett samhälle som ännu 1880

dominerades av jordbruket fanns
ingen "tradition" att män skulle
vara ingenjörer. Det blev då vik-
tigt att poängtera att kvinnor skul-
le vara mödrar och män försörja-
re. Först nu, sade man, när indu-
strin skulle lösa alla brödfrågor,
kunde män och kvinnor fcirverkli-
ga sig som könsväsen.

Efter en mellanperiod av goda
konjunkturer (1895-1907) drog de-
batten om prostitution, preventiv-
medelspropa ganda och smutslitte-
ratur i gång igen. Efter 7907 hck

ekonomin stora likheter
med 1880-talets. Sjun-
kande löner, arbetslös-
het och oroligheter på
arbetsmarknaden kul-
minerade i storstrejken
'1909. År 1905 skrek den
amerikanske presiden-
ten Theodore Roosevelt
ut över hela världen att
det var de utbildade
kvinnornas fel att födel-
setalen sjönk inom de
bästa befolkningsskik-
ten. År 7909 beJlutade
Sveriges riksdag om för-
bud mot kvinnors natt-
arbete i industrin och
kvinnor förlorade till-
gången till det välavlö-
nade typografyrket.
Äret därefter lagstifta-
des mot propaganda för
nativitetsinskränkning.

I mitten av 7920-talet
var de ekonomiska kon-
junkturerna åter dåliga.

Hela Europa plågades av depres-
sionen i Tyskland. Ett par år sena-
re kom börschkrashen i New York.
Kvinnoemanc ipationens landvin-
ningar ifrågasattes igen.

Kvinnor inkompetenta
Ett av motreaktionens fräckaste
uttryck var boken Feminismen av
dansken Weith Knudsen, profes-
sor i ekonomi och juridik. Den
kom ut i svensk översättning 7924
och innehöll en utförlig redogörel-
se för kvinnans underlägsenhet
gentemot mannen. Knudsens re-
sonemang om den ariske mannens

-';,*

e

ogifta livet. De förstod
att männen haåe ^y.t 

)
et större fördelar av äk- a.
tenskapet än kvinnorna. I
En del motreaktionärer
propa gerade för preven-
tivmedel för att fler
kvinnor skulle kunna
gifta sig. Andra ville ha
fri kärlek för att befräm-
ja det naturliga urvalet.
Kvinnor skulle föda
barn för att höja rasen.
Reaktionen varierade i
styrka men alla dess fö-
respråkare ville få kvin-
nor att ingå sexuella för-
bindelser med män.

Kvinnoemancipationen hade
pågått under en period av stark
ekonomisk tillväxt. Reaktionen
kom när denna tillväxt avlösts av
en djup och långvarig ekonomisk
nedgång. Den stora debatt som
pågick under 1880-talet handlade
om kvinnors debut i offentlighe-
ten. Hur skulle könens framtid se
ut? Skulle kvinnor bli som män
eller männen ändra sitt uppträdan-
de efter kvinnors önskemål? Våren
7887 samlades 600 kvinnor i Stock-
holm och uttalade sig mot legali-
serad prostitution, kvinnoförned-
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idealistiska och kulturskaPande
förmåga liknar nazismens. Weith
Knudsens bok var också ett eko av
Strindbergs antifeminism, och den
fick inflytande. I Studentbladet
(22/21926) skrevs under mbriken
Feminismen - en kultursiukdom, att
kvinnor i allmänhet inte var ska-
pade för yrken som krävde högs-
kolebildning. Det var överproduk-
tion på högskolebanan och då fick
inte "kvinnorna med sin inkomPe-
tens inkräkta på dessa männens
verksamhetsfält, därför och just
därför, att männen vid utövandet
av dessa yrken äro familjeförsör-
jare." Tongångarna känns igen el-
ler hur? Fyrtio år efter Strindbergs
Ut med drönarna!

Tjugotalets debatt om kvinnor-
nas rätt till arbete övergick precis
som åttitalets i en debatt om sexu-
aldrift, abort, preventivmedel.
Tiettiotalets primitivism i litteratu-
ren representerad av ett flertal
unga författare, de flesta män, På-
minner mycket om åttitalsnatu-
ralismen. Det pratades mYcket om
instinkter, drifter och kvinnor som
urmödrar och naturväsen samti-
digt som maskiner och teknik Pri-
sades som verktyg för frigörelse.
Nu kom också Sigmund Freud
med slutsumman av "tidevarvets
tänkande" om kvinnans underläg-
senhet som kulturmänniska.

Konjunkturuppgång även för
kvinnor
Konjunkturuppgången under slu-
tet av andra världskriget ledde till
en betoning av kvinnans rättighe-
ter och till att flera feministiskt be-
tonade böcker kom ut. WienPSY-
kolo gen Sophi e Lazar sfreld kritise-
rade kända sexologer som Freud
och van der Welde och tog upp ett
så ömtåligt ämne som manlig im-
potens som en långt större orsak
till olyckliga äktenskap än man
vanligen visste och erkände. Hon
hävdade kvinnans rätt att vara
aktiv i kärlekslivet. Med Viola
Kleins Det lcainnliga lynnet Q948)
kom en mycket gedigen redogö-
relse för vad de tänkare sagt som
starkast påverkat våra åsikter om

16

könsskillnaderna. Viola Kleins
slutsats blev att tänkarnas uppfatt-
ning varierade så starkt att det var
omöjligt att få någon entydig bild
av vad som var kvinnliga egenska-
per.

Inne med förakt för kvinnosak
År 1950 utgavs M.F. FarnhamsDen
moderna lcztinnan - det förlorade k(i-

net. Den är starkt antifeministisk
och freudiansk och jag ser den som
den ideologiska slutklämmen i en
sedan 1880-talet pågående indok-
trinering av vårt könsmedvetande.
Nu var den äldre feminismens he-
roiska era slut för gott och en peri-
od av förakt för "kvinnosak" in-

leddes. Mot slutet av decenniet
släpptes pornografin fri, en märk-
lig avslutning på en period som
börjat med att sexualrevolutionär-
na försäkrat att allt sådant skulle
försvinna bara kärleken blev fri.

År 1 967 gav Barbro Backberger
ut Det f örkrympta kainnoidealet.
Kvinnans roll, skrev hon, "sådan
den föreskrivs henne av omvärl-
den, innebär passivitet, medelmåt-
tighet, undergivenhet". Tittade
man bakåt, såg det lika illa ut. Inga
kvinnor hade kämpat fcir frihet och
integritet. Unga män kunde vraka
och välja bland hjältar i litteratu-
ren medan kvinnornas livsfarliga
passivitet framställdes som "ett
ideal, såväl i verkligheten som i
dikten". Den konventionella kvin-
norollen byggdes konsekvent upp

i såväl veckopress som i psykolo-
giböcker. Vart hade Viola Kleins
arbete tagit vägen?

Start för kvinnohistorisk
forskning
Aven Dale Spender berättar i Wu
men of idens att hon och några med-
systrar undrade om det funnits
kvinnor som tänkt som de över
sina villkor. Så började den kvin-
nohistoriska forskningen i de ang-
lo-saxiska länderna. Dale Spender
fann en rad kvinnor som tänkt,
skrivit och deltagit i könskampen
med sina skrifter och föredrag,
men som utplånats ur historien.
Under sin livstid förlöjligades och
tystades de ner.

Motkrafter ger snigelfart
Ar 7986 bekräftade delbetänkan-
det Sknll iiaen morgondagens samhiil-
Ie formas enbart aa miin? (Ds A
1986:4) att "utvecklingen" verkli-
gen inte msat på: "Andelen kvin-
nor i de beslutande församlingar-
na ökar visserligen, men bara med
snigelfart." De politiska partierna
nominerade kvinnor och bjöd till
ganska bra, men se, det är i den
"process där de personliga kontak-
terna väger tungt", som "kvinnor
missgynnas dubbelt". "Män med
kontakteq, män på topposter beslu-
tar om andra män på topposter."

Att det kunde vara så här 150 år
efter att kvinnorna i Seneca Falls
(1848) startat kvinnorörelsen och
den svenska riksdagen började
genomdriva reforrner till kvinnors
förmån beror knappast på något
annat än att kvinnoemancipatio-
nen är som en korkskruv och inte
som en rak linje eller pendelslag.
Det kan verka underligt att vi "inte
har kommit längre" men det är
inte alls konstigt med tanke på de
starka motkrafterna. Så fort ett par
framsteg nåtts kommer reaktion-
ens förespråkare och talar om
"överdrifter" , "mankvinnor", ve-
Iourpappo{', "könsneutralise-
ring" o.s.v. Så fort ekonomin stra-
mar till är det dags.

/,
I
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Vi måste ha en plan
Kvinnor måste än en gång gå

samman. "I d.et förflutna har kvin-
norna bevisat att de kan göra mot-
stånd på ett meningsfullt sätt" ,
skriver Susan Faludi (s 463). Det
kan bevisas igen. Tie element mås-
te till: en bestämd, öppen och ovill-
korlig plan att arbeta efte{, en väl-
organiserad, kraftfu 1l och offentlig
grupp att arbeta i och en orubblig
och obeveklig övertygelse att in-
spireras och ledas av.

Planen måste gå ut på att slå till-
baka alla motreaktionära tenden-
ser vi ser. Vi måste täppa till öro-
nen för allt prat om att kvinnlig-
heten går förlorad när vi arbetar
och strävar och om att kvinnor är
ute för att göra karriär när de ar-
betar för sin och sina barns försörj-
ning. Vi måste lära oss inse att allt
sådan prat avser att ta ifrån kvin-
nor rätten att försörja sig, rätten till
ett värdigt liv och till en rättmätig
del av jordens resurser. Vi måste
se till att de unga flickorna och
kvinnorna får del av forskningens

resultat och att kvinnor inte utplå-
nas ur historien så att en ny gene-
ration om några årtionden måste
börja från början igen. Kampen för
en verklig sexuell frigörelse måste
fortsätta och fcir det räcker det inte
med preventivmedel och abort.
Först när kvinnol, helt och fullt, be-
stämmer över sina egna kroppar
har kvinnor styrka nog att räta ut
emancipationens korkskruvsmo-
dell till en utvecklingslinje som
verkligen leder till målet och inte
bara cirklar runt omkring det. D

Hjördis Levin

Hjördis Leuin har utgiait Tretiklarrns
herraa iilde. Sexualmoralens historia
(1986, 1989) och disputerar i maj L994
på aahandlingen Maslcen uti rosen, som
behandlar debatten om fodelsekontroll i
Saeige 1880-1910.

En dröm blir verklighet
Förra sommaren öppnades portar-
na till Måttarähkka, ett kollektivt
hantverkshus för samiska kvinnor
i Kiruna. Måttaråhkka är urmo-
dern i den samiska mytologin.

De sju kvinnorna som arbetar i
hantverkshuset känner en rädsla
för att det samiska kulturarvet kan
komma att dö ut. Här i huset finns
utrustning för arbeten med skinn,
horn och trä. Lokalerna hyrs gär-
na ut till andra slöjdare. Kanske
kan det väcka intresse bland sa-
misk ungdom, som annars är på
väg att överge de traditionella
hantverken.

Det största problemet för same-
kvinnorna har hittills varit att de
har saknat lokaler och utrustning.
De har fått sitta vid köksbordet
med sin slöjd.

I hantverkshuset finns caf6 och
affår. Kvinnorna hoppas att många
ska lämna in sina alster till försälj-
ning hos dem.
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Måttarähkka är ett s k pilotpro-
jekt. Länsarbetsnämnden har be-
talat 90% och Kiruna kommun de
resterande 70% av kostnaderna.

Källa: FeMedia, Kvinnotidningen i
norr

D

I socialtjiinsten och omsorgen i
Saerige 1993, utgiven av Socialsty-
relsen och statistiska centralbyrån
står att läsa att hjälpbehövande
kvinnor och lågutbildade är de
som drabbats hårdast av nedskär-
ningarna inom hemtjänsten. Skri-
benten av rapporten undrar utan
att svara: "Kan det vara samma
orsaker som ligger bakom minsk-
ningen av hemhjälpen för kvinnor
som för lågutbildade? Ar det i båda
fall ett resultat av starkare grup-
pers förmåga att hävda sin rätt och
att ta för sig av minskade resur-
ser?"

Se upp!
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Ny bok om bla IMF och
Världsbankens inverkan

på Afrika. Skriven av
Michael Barret Brown,

UFFN, 1993.
40.- + porto.

Jag vill köpa
Skicka till:

ffiä#*" -^ffi
rOO 61 STOCKHOLM

fax 08-640 36 60
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