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KAMPEN  
GÅR VIDARE

NINA HEMMINGSSON

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.

FEMINISM
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EGYPTEN
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

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 fördö-
mande. Det var långt mellan islams påstådda 
krav på dödsstraff för homosexualitet och den 
här islamistkvinnans försiktiga tolerans. 

Med den andra pratade jag om sexuella tra-
kasserier, 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 uttryck-
ligen att det stadigt skett en ökning sedan fe-
bruari 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 demonstratio-
nerna i november 2012 då flera gruppvåldtäk-
ter genomfördes både på Tahrirtorget och de 
angränsande gatorna. 

Det har runnit mycket vatten under Kai-
ros 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 gruppe-
ring, bara på det allmänt försämrade säkerhets-
läget 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 be-
finner 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 medver-
kan i den fortsatta revolutionen, kanske från all 
offentlig politisk verksamhet över huvud taget. 

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 un-
der 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 ra-
diokanaler och antalet dagstidningar och tid-
skrifter hos gatuförsäljarna kan göra en svensk 
grön av avund. 

Det finns en oerhörd bredd i egyptisk press. 
De mesta kan skrivas, men inte allt. Unesco-
konferensen 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-Mas-
ry al-Youm, där bland annat Nawal al-Saadawi 

maktduell med kvinnorna som offer

Demonstranter mot 
sexuella övergepp 
den 6 februari 2013, på 
väg mot Tahrirtorget 
i Kairo.
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30-ÅRIGA  
KRIGET

Många människor i Afghanistan skickar 
sina barn till skolor och besöker vårdkli-
niker 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
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 M 
och jag var vänner, oskiljaktiga. Tidigt 
åttiotal, sommaren 84, vi reste till Pa-
ris. 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 Tris-
tesse: 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 oav-
sett. I en mörk kall vinter, Helsingfors.  

Det var också därför jag hade dragits till M som stu-
derade 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 port-
vin 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 psy-
kologi, 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-

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 nät-
terna, på tumanhand. Spelade den där samma sången 
om och om igen, slantar i maskinen: »I’m a mess wit-
hout 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: »Eliza-
beth Taylor som ung. Gudomligt vacker.«

Hotellet hette Framsteget, låg vid en bred gata, om 
hörnet fanns Framtiden – ett annat hotell, det var i sjun-
de arrondissementet. Hotellvärden var sur och levde 
med sin sura mor i ett rum mittemot det minimala fru-
kostrummet 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 fru-
kost: vi lärde oss lydnad ganska fort, för vi ville stanna, 
det ville de flesta – de som tog till flykten, till Framti-
den 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 heltäckningsmat-
ta och orange gardiner framför franska balkongfönst-
ret och öppen spis och ett stort klädskåp och ingen taf-
sig bidé utan riktig toalett med handfat där man kunde 
tvätta sig. Sängen var hård och liten: en grand lit, redan 

»China girl«
(Paris 1984)

av monika fagerholm   ill: anna harvard
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