
Kristina	  Bergdahl	   	   Ht2014	  
2014-‐08-‐25	   	   Björknäsgymnasiet,	  Boden	  

	   1	  

FEMINISM	  –	  EN	  DEFINITION	  (om	  ordet	  kommer	  upp	  och	  
tarvar	  en	  förklaring):	  
	  
Det	  finns	  en	  folkrörelse	  som	  jobbar	  aktivt	  mot	  sexism	  och	  kvinnofientlighet.	  
Feminismen!	  Enligt	  en	  nygjord	  undersökning	  kallar	  sig	  ca	  50	  %	  av	  svenska	  kvinnor	  för	  
feminister.	  50%!	  Man	  kan	  ju	  undra	  vad	  de	  övriga	  50%	  tänker?	  Vilken	  del	  av	  feminismen	  
är	  inte	  för	  de	  tjejerna?	  Är	  det	  kvinnlig	  rösträtt,	  rätten	  till	  arbete,	  preventivmedel,	  fri	  
abort,	  föräldraledighet	  eller	  vad?	  Eller	  är	  det	  rätten	  att	  var	  myndig	  och	  inte	  ägas	  av	  sin	  
pappa	  för	  att	  sedan	  ägas	  av	  sin	  man?	  Eller	  vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  kvinnor	  (varannan	  
kvinna!)	  inte	  vill	  kalla	  sig	  för	  feminist?	  Underligt	  alltså.	  (och	  ytterligare	  ett	  ypperligt	  
ämne	  för	  senare	  argumentationsuppgifter).	  
	  
Caitlin	  Moran,	  en	  brittisk	  författare	  och	  debattör	  har	  ett	  knep	  för	  att	  hjälpa	  kvinnor	  på	  
traven	  till	  att	  våga	  kalla	  sig	  feminister:	  ”Stoppa	  ner	  handen	  i	  brallan.	  Har	  du	  en	  slida?	  Vill	  
du	  bestämma	  över	  den	  själv?	  Grattis,	  du	  är	  feminist!	  ”	  
	  
Feminism	  innebär	  JÄMSTÄLLDHET.	  	  
Jag	  har	  på	  sistone	  hört	  sägas	  att	  jämställdheten	  gått	  för	  långt.	  Hahahah.	  Den	  som	  har	  
någon	  ordkunskap	  alls	  eller	  förstår	  svenska	  och	  det	  svenska	  ordet	  jämställhet	  kan	  inte	  
annat	  än	  skratta.	  Jämställdhet	  som	  gått	  för	  långt	  är	  en	  paradox	  både	  språkligt	  såväl	  som	  
reellt.	  Som	  en	  rund	  fyrkant	  liksom.	  Feminismen	  däremot	  –	  det	  kanske	  är	  den	  de	  menar	  
och	  den	  som	  har	  gått	  för	  långt?	  De	  kanske	  bara	  säger	  fel?	  
	  
Ja,	  feminismen	  har	  absolut	  gått	  för	  långt	  om:	  

• Kvinnor	  tjänar	  avgjort	  mer	  än	  män.	  
• Kvinnor	  har	  en	  övervägande	  majoritet	  av	  ledande	  styrelseposter.	  
• Det	  finns	  fler	  VDar	  som	  heter	  Gudrun	  än	  som	  är	  män.	  
• Män	  tar	  ut	  anmärkningsvärt	  högre	  andel	  föräldradagar.	  	  
• 20	  män	  misshandlas	  till	  döds	  varje	  år	  av	  sina	  fruar.	  

När	  allt	  detta	  har	  hänt	  (i	  Sverige)	  har	  feminismen	  gått	  för	  långt.	  Det	  finns	  mycket	  att	  
oroa	  sig	  för	  här	  i	  världen	  men	  just	  feminismen	  innebär	  ingen	  akut	  fara	  för	  
jämställdheten.	  	  
	  

FEMINISMEN	  är	  en	  folkrörelse	  som	  menar	  att	  ALLA	  ÄR	  LIKA	  MYCKET	  VÄRDA.	  Trots	  
att	  vi	  är	  olika.	  Det	  gäller	  inte	  bara	  kvinnor	  och	  män	  utan	  alla	  olika	  grupper	  i	  samhället	  
och	  världen.	  
	  

Feminismen	  är	  en	  ANTIRASISTISK	  rörelse.	  
Därför	  att	  feminismen	  vet	  att	  så	  fort	  vi	  börjar	  göra	  skillnad	  på	  människors	  rättigheter	  –	  
är	  vi	  dömda.	  För	  om	  en	  grupp	  fråntas	  sina	  rättigheter;	  vilka	  blir	  nästa	  på	  tur?	  Vem	  drar	  
gränser	  mellan	  grupper?	  Vem	  avgör	  vem	  som	  duger	  och	  vem	  som	  inte	  duger?	  Vem	  avgör	  
vem	  som	  är	  svensk	  och	  vem	  som	  inte	  är	  det?	  Jimmie	  Åkesson?	  
	  
SD	  har	  just	  nu	  nästan	  10%	  av	  svenska	  folkets	  röster.	  Var	  femte	  man	  sägs	  rösta	  på	  SD.	  	  I	  
SDs	  politik	  är	  kvinnan	  marginaliserad.	  	  Alla	  samhällen	  har	  fördomar	  mot	  alla	  
minoriteter.	  Men	  kvinnor	  är	  ju	  ingen	  minoritet..!	  
	  


