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som läsare.
Har en stor ung läsekrets, var femte
medlem/prenumerant är under 25 år.
Har en köpstark läsekrets där andelen hushåll med hög köpkraft ligger
11 procent över riksgenomsnittet
(Posten – MOSAIC 2006).
Har en upplaga på ca 8000 exemplar.
Utkommer med 7 utgåvor 2013.
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Ordfronts hemsida är en sajt som
bubblar av aktivitet. Här finns nyheter,
evenemangs- och bokinfo likväl som
DemokratiAkademin, utbildningar och
arrangemang med fokus på demokrati
och mänskliga rättigheter. Sajten är
ett naturligt nav för medlemmarna i kulturföreningen Ordfront, läsarna av
Ordfront magasin, andra kultur- och samhällsintresserade.

utgåvor
per år
NINA HEMMINGSSON

FEMINISM

KAMPEN
GÅR VIDARE

För några år sedan kallade sig varje politiker av rang för feminist,
sedan svängde pendeln och inte ens jämställdhetsministern ville vara feminist.
Men nyss så kom en ny, som är feminist. Som alla frihetskamper upplever
feminismen med- och motgångar, och är inte heller särskilt lätt att definiera exakt.
Varken feminism, systerskap eller kvinnorörelse är synonyma begrepp.
Hur förhåller sig kvinnokamp till andra frihetskamper? Är feminismen en ideologi
eller ett konkret politiskt arbete? Möjligen är sakerna tydligare i andra
delar av världen där det fortfarande kan vara livsfarligt för kvinnor
att kräva sina rättigheter – få saker provocerar så mycket.
Följ oss in i feminismen – eller feminismerna – en rörelse där mycket är vunnet
och där mycket återstår. En sak är säker: utan kamp, inga framsteg.
»Framstegens historia är skriven med blod gjutet av de
män och kvinnor som vågat stå upp för sin rätt, som den svarte mannens rätt
till sin kropp, och kvinnans rätt till sin själ.«
EMMA GOLDMAN ,
1869–1940. Litauisk-amerikansk anarkist och feminist.

18

ORDFRONT MAGASIN 3/2013

ORDFRONT MAGASIN 3/2013

Antal besökare: drygt 20000/vecka
Antal sidvisningar: 90000/vecka
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format: (endast sidobanner)
a) 147 x1 47 pixlar; b) 147 x 200 pixlar.
pris: från 2000 kr för 2 veckor
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Ordfronts litterära

magasin

Politiken intar litteraturen
2009 – den episka
spamromanens år

V arför mobbas

Ranelid?

Johan Jönson gör
ett skitigt jobb
Harlequinböcker
är dåliga
Frihet? Inte för arbetarklas
sen

Demonstranter mot
sexuella övergepp
den 6 februari 2013, på
väg mot Tahrirtorget
i Kairo.

EGYPTEN

maktduell med kvinnorna som offer
Den sekulära oppositionen framstår inte som den samling goda demokratiska
hjältar den vill betraktas som. Och vägen till kvinnlig självständighet är lång.
AV PER GAHRTON FOTO: GIGI IBRAHIM

Alan Bennett, Stefan
Carlén, Carl-Michael
Mian Lodalen, Jan-Erik
Edenborg, Arne Johnsson,
Pettersson, Gun-Britt
Sisela Lindblom,
Sundström, Kurt
Tucholsky, Annina
Rabe
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M

an skall inte döma folk efter
kläderna. En kväll i början
av maj under eftersnacket
efter en Unesco-konferens
i Kairo i början av maj om
yttrandefriheten i det nya
Egypten fick jag det talesättet dubbelt bekräftat.
De intressantaste samtalen hade jag med två
beslöjade kvinnor. Med den ena hamnade jag
i en lång diskussion om homosexualitet. Hon
var inte särskilt positiv, men inte heller fördömande. Det var långt mellan islams påstådda
krav på dödsstraff för homosexualitet och den
här islamistkvinnans försiktiga tolerans.
Med den andra pratade jag om sexuella trakasserier, vilket hon ägnar sig på heltid åt att
bekämpa. Det finns tyvärr anledning till det.
I en rapport från kvinnoorganisationen Nazra
om sexuellt våld mot kvinnor heter det uttryckligen att det stadigt skett en ökning sedan februari 2011 och att »sexuella trakasserier nu har
blivit ett olyckligt men förväntat inslag vid alla
politiska arrangemang«. En höjdpunkt nåddes

i samband med de stora folkliga demonstrationerna i november 2012 då flera gruppvåldtäkter genomfördes både på Tahrirtorget och de
angränsande gatorna.
Det har runnit mycket vatten under Kairos broar sedan idyllen på Tahrirtorget 2011
då unga män och kvinnor jobbade sida vid sida
på ett sätt som inte alltid är vanligt i Egypten.
Varför har den idyllen brutits? Nazra ger inget
klart svar, skyller inte på någon speciell gruppering, bara på det allmänt försämrade säkerhetsläget i landet. Kanske räcker det som förklaring.
Våldtäkter är ju en metod i de flesta krig och i
Egypten pågår en sorts krig, även om det befinner sig på en mycket lägre allmän våldsnivå
än i Syrien eller, tidigare, Libyen. Ändå skulle
man vilja ha en djupare analys, inte minst av
förövarna. Men enligt Nazra är myndigheternas
intresse så begränsat att bara få sexbrottslingar
grips och döms. Kanske är det avsiktligt, kanske
vill någon skrämma bort kvinnor från medverkan i den fortsatta revolutionen, kanske från all
offentlig politisk verksamhet över huvud taget.

material: JPEG eller GIF
materialadress: Nina Ahlén,
nina.ahlen@ordfront.se

UNDER UNESCO-KONFERENSEN, symbo-

liskt hållen i Naguib Mahfouz-salen i Egyptiska
författarförbundets lokaler på Moqattam, gick
den ena kvinnan efter den andra till storms mot
upplevda inskränkningar i yttrandefriheten under Mursiregimen. Delvis är det förstås sant.
Men fortfarande är det en himmelsvid skillnad
mot den tid då det fanns en statlig tv-kanal och
tre statliga dagstidningar, Al-Akhbar (lite till
höger), Al-Ahram (i mitten) och Al Gumhuria
(lite till vänster). Idag vimlar det av tv- och radiokanaler och antalet dagstidningar och tidskrifter hos gatuförsäljarna kan göra en svensk
grön av avund.
Det finns en oerhörd bredd i egyptisk press.
De mesta kan skrivas, men inte allt. Unescokonferensen antog ett uttalande som krävde
slut på all censur och tuffare tag mot försök att
inskränka yttrandefriheten.
Det gamla statstidningarna finns kvar, och
visst görs försök att styra också privatpressen.
Stor internationell skandal utbröt när al-Masry al-Youm, där bland annat Nawal al-Saadawi
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bokning: Bodil Sundvall,
tel: 073-994 20 02, 031-84 19 26
bodil.sundvall@comhem.se
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Många människor i Afghanistan skickar
sina barn till skolor och besöker vårdkliniker som drivs med svenskt stöd. Svenska
Afghanistankomittén är Sveriges största
biståndsgivare i landet och finns ofta där
ingen annan biståndsgivare vågar arbeta.
I år firar organisationen 30 år.
TEXT OCH FOTO: ANDERS ELGHORN

»China girl«
(Paris 1984)

av monika fagerholm ill: anna harvard

M

och jag var vänner, oskiljaktiga. Tidigt
åttiotal, sommaren 84, vi reste till Paris. Hon var poet, ett baby wonder som
hade publicerat sin första diktsamling
när hon var sjutton. Hon var tjugotvå
nu, och fyra böcker senare – själv var jag tjugofyra och
hade inte gett ut nånting alls och var besatt av detta: ren
när jag var sexton hade jag suttit hemma i mitt rum och
tänkt på att det var för sent att slå världen med häpnad
som litterär sensation som Francoise Sagan. Bonjour Tristesse: M kunde den utantill och de första kvällarna då vi
lärde känna varandra i Helsingfors ägnade vi oss åt att
lära mig Bonjour Tristesse utantill. På finska. Tallskogen,
sanden, en viss sol som bara lyste – intresselöst och oavsett. I en mörk kall vinter, Helsingfors.
Det var också därför jag hade dragits till M som studerade första året litteraturvetenskap på universitetet
men vi träffades inte på föreläsningarna så mycket utan
på en teasalong »Agora Tea Room«, vid torget. Ingen
studentmatsal precis; M var inte rik men såg till att slösa
de pengar hon hade med stil. Vi drack sherry och portvin ur smäckra glas på silverbricka.
För livet, poesin. Allt det där hon var, och inte jag –
som vid sidan av att jag inte gett ut en enda bok hade
tillbringat de två senaste åren på institutionen för psykologi, begravd i böcker, och det enda jag visste var att
aldrig mera dit. Och vid sidan av studierna hade jag tills
jag träffade M haft ett borgerligt arbete som översätta-

40

ORDFRONT MAGASIN 1/2012

re vid en statlig inrättning som producerade statistik.
Med M droppade jag av, och ur. Ur och av: det var
underbart att från sidan se det livet av ambitioner och
duktighet smulas i bitar. China girl. Det fanns en ölkrog
med jukebox om hörnet från universitetet, ett sådant
där riktigt hak där M och jag ofta hamnade sent på nätterna, på tumanhand. Spelade den där samma sången
om och om igen, slantar i maskinen: »I’m a mess without my little China Girl –«. Och China girl var jag.
Mitt hår var svart och halvlångt på den tiden, kreppat
i page, som Kleopatra. M beundrade allt detta: »Elizabeth Taylor som ung. Gudomligt vacker.«
Hotellet hette Framsteget, låg vid en bred gata, om
hörnet fanns Framtiden – ett annat hotell, det var i sjunde arrondissementet. Hotellvärden var sur och levde
med sin sura mor i ett rum mittemot det minimala frukostrummet där man inte fick sätta sig innan värden
kom och pekade ut var man skulle sitta. Satte man sig
själv vägrades man servering och fick gå iväg utan frukost: vi lärde oss lydnad ganska fort, för vi ville stanna,
det ville de flesta – de som tog till flykten, till Framtiden om hörnet – eller till ett ställe som hette ALDRIG
en bit bort på samma gata – var snart tillbaka. Det var
billigt, rummen var stora: vårt hade heltäckningsmatta och orange gardiner framför franska balkongfönstret och öppen spis och ett stort klädskåp och ingen tafsig bidé utan riktig toalett med handfat där man kunde
tvätta sig. Sängen var hård och liten: en grand lit, redan
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1/1-sida 4-färg: 15 500 kr
1/1-sida sv/v: 12 500 kr
Format: 199 x 257 mm
Utfallande: 225 x 290 mm, exkl. utfall

Uppslag 4-färg: 25000 kr
Uppslag sv/v: 22000 kr
Format: 418 x 257 mm
Utfallande: 450 x 290 mm, exkl. utfall

Stående 1/2-sida 4-färg: 10 000 kr
Stående 1/2-sida sv/v: 7 500 kr
Format: 96 x 257 mm

OBS! Vid utfallande annons ska 5 mm utfallsmarginal läggas till på alla sidor.
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1/4-sida 4-färg: 5 500 kr
1/4-sida sv/v: 3 500 kr
Format: 96 x 125 mm
(stående)

Liggande 1/2-sida 4-färg: 10 000 kr
Liggande 1/2-sida sv/v: 7500 kr
Format: 199 x 125 mm
Utfallande: 225 x 139 mm, exkl. utfall

Utgivning 2013
NUMMER

UTGIVNINGSDAG

BOKNINGSDAG

MATERIALDAG
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1/13

15 feb

21 jan

23 jan

om

2/13

5 april

11 mars

13 mars

om

3/13

21 juni

27 maj

29 maj

om

4/13

13 sep

19 aug

21 aug

om

5/13

8 nov

14 okt

16 okt

olm 6/13

13 dec

18 nov

20 nov

Annonsbokning
Bodil Sundvall
tel: 073-994 20 02, 031-84 19 26
bodil.sundvall@comhem.se

1/16

1/8-sida 4-färg: 3 500 kr
1/8-sida sv/v: 2 200 kr
Format:
liggande, 96 x 60 mm
stående, 45 x 125 mm
1/16-sida 4-färg: 2 400 kr
1/16-sida sv/v: 1 500 kr
Format: 45 x 60 mm

Baksida 4-färg: 20 000 kr
Baksida sv/v: 18000 kr
Utfallande: 225 x 265 mm,
exkl. utfall
(adressutrymme ovanför)

ÖVRIGT
• Utfallande format: plus 10 procent.
• Moms tillkommer.

BILAGOR
Separat offert: Direktmedia 08-736 46 00
carina.tegeland@direktmedia.se

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Färdigt material levereras som högupplöst pdf.
Sparas med alla typsnitt och högupplösta bilder
inkluderade. Färger och bilder ska vara i cmyk-läge.
Tidningen trycks på obestruket papper, Amber graphic.
För specifik ICC-profil och tekniska frågor:
kontakta Eva Jais, eva.jais@ordfront.se
tel: 08-4624433, 0708-519651

MATERIALADRESS
eva.jais@ordfront.se
Tunga filer: skicka via sprend.com eller liknande

