
För fred på kvinnors villkor – för fredliga konfl iktlösningar 
Information och studier om fredsfrämjande utveckling

Vill du bli medlem och stötta fredsarbete 
och kvinnors rättigheter lokalt och globalt?

Årsavgiften är 170 kronor, som stödmedlem betalar du endast 
100 kronor per år. 
Sätt in pengarna på plusgirokonto: 439 12 25-2. Glöm inte att 
ange namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. 
Läs mer om vårt arbete på www.kvinnorforfred.se. 
Adress: Hammarby allé 93, 4 tr, 120 63 Stockholm
Telefon & fax: 08-667 97 27, mobil 076-117 97 27
E-post: k! @telia.com

I ett samarbete med Miljömagasinet ger Kvinnor 
för fred denna vecka ut sin medlemstidning. 

Den kommer ut fyra gånger om året.  
Ansvarig utgivare Lena Steinholtz Ekecrantz

Under hösten 2014 
arrangerade Kvinnor 
för Fred och Sveriges 

Fredsråd den välbesökta fö-
reläsningsserien Kvinnornas 
kamp för fred. Nu fi nns serien 
som skrift med en introduktion 
av Ingela Mårtensson och ett 
kapitel där vi listar metoder och 
strategier som använts under de 
senaste hundra åren. 

I år är det 100 år sedan första 
världskriget bröt ut och vi ville 
lyfta kvinnors arbete för fred 
under det senaste seklet. Syftet 
har varit att ta reda på vad vi 
kan lära av de kvinnorna.

Serien handlade bland annat 
om kvinnor som arbetade med 
fredsfrågan runt första världs-
kriget, som Elin Wägner och 
Andrea Andréen, fredsmötet i 
Haag 1915, Rosa Luxemburg, 

Ny skrift om kvinnokamp

Årsmöte med föredrag om nordanlandet och Nato 

Den 15 mars hade Kvin-
nor för fred årsmöte i 
lokalen i Hammarby 

Sjöstad. På eftermiddagen anslöt 
Folkkampanjen mot kärnkraft-
kärnvapen som också haft års-
möte samma dag, för att lyssna 
på två föredrag kring aktuella 
frågor. 

My Leffler informerade om 
ACE (Arctic Challenge Exer-
cise), världens största luftstrids-
övning 2015, som går av stapel 
i maj i norra Sverige. 

– Vad är det som händer i 
nordanlandet, vad är det som 
händer i Arktis, frågade hon sig 
och förundrades över att med-
vetenheten är så liten; om att 
stridsövningen är på gång och 
vad den får för konsekvenser.

Alva Myrdal, Inga " orsson och 
kvinnligt motstånd mot kärnva-
pen och nazism.

I skriften kommer en rad svar 
på frågan vad vi kan lära av kvin-
nor som arbetat för fred under 

andra tider – för fredsarbetet i 
dag och framöver.

En tanke med serien var 
också att vi som är aktiva inom 
fredsrörelsen skulle mötas 
för att diskutera utmaning-
arna i svensk säkerhetspolitik. 
Förhoppningsvis ger skriften 
underlag för fortsatta dis-
kussioner. Det fi nns mycket 
som händer som inte speglas 
tillräckligt i o! entligheten, till 
exempel Värdlandsavtalet med 
Nato, de militära övningarna i 
norra Sverige och avlyssnings-
stationerna på svensk mark.

Utgångspunkt och fokus har 
varit svensk säkerhetspolitik i 
dag och framöver. Det är makt-
havarna i Sverige som vi har 
störst möjlighet att påverka.

Alla medlemmar får skriften 
med posten!

Sverige är intressant för Nato 
på grund av övningsområdet 
Neat och Esrange, där bilder 
laddas ner via satelliter, vilket är 
”helt vitalt för att kunna köra de 
förarlösa planen”.

Under 2015 är ACE världens 

största luftstridsövning enligt 
Trafikverkets hemsida. Det 
handlar om en tredjedel av Sve-
riges luftrum.

– Det är en provokation mot 
Ryssland, menar My Le#  er.

Men problemen den genererar 

Årsmötet inleddes med en sång och senare på dagen bjöds på 
föredrag med Agneta Norberg och My Leffl er.

är många fl er än så. Maj är till ex-
empel kalvens månad, upplyser 
hon. My Le#  er har jobbat med 
stressforskning på renar, särskilt 
när de kalvar, så hon vet att en 
övning som denna inte är bra.

– Hela $ ällvärlden är känslig, 
säger hon.

Hon varnar också för Värld-
landsstödet som tar oss väldigt 
nära ett medlemskap i Nato. 
Riksdagen ska 2015 rösta om 
detta.

– Om vi blir med i Värdlands-
stödet blir det fl er övningar, det 
kan vi vara säkra på, säger hon.

Därefter ger Agneta Norberg 
en bakgrund till globala spän-
ningar som ger konfl ikter och 
krig, och hur övningarna på 
svensk mark är en del av detta. 

Hon uppmanar alla att sluta gå i 
fl ock och börja tänka själva.

– Jag skulle önska att vi blir 
ursinniga, säger hon.

Hon tycker Margot Wallström 
”mumlar rätt bra”, men att Sve-
rige tappat gnistan på områden 
där vi var starka tidigare.

– På 1980-talet var vi ett le-
dande land mot kärnvapen, nu 
hör man ingenting.

Hon önskar att motståndet ska 
synas överallt.

– Vi kan inte rädda världen 
men vi kan peka ut vad som 
faktiskt pågår. Varför är vi inte 
vid Lerkil, vid Lovön? De är 
nödvändiga för att föra krig. 
Sverige är världens tredje största 
avlyssningsland. Vi måste peka 
ut det som gör kriget möjligt.



Kan vi lita på medierna? Vissa 
nyheter fokuseras på, andra 
tonas ner. Att inte nämna kan 
vilseleda. Noam Chomsky säger: 
”By the silence you understand 
the importance.” 

Ett heldagsseminarium an-
ordnades i Hudiksvall nyligen 
av fl era fredsorganisationer och  
antikärnkraftsrörelsen. Engage-
rade människor utbytte tankar 
och erfarenheter och på kvällen 
gavs en konsert för fred på Hu-
diksvalls teater. 

Moderator för dagen, Gunilla 
Kindstrand, hälsade välkom-
men och gav ordet till de första 
talarna från Japan: Toru Bové 
och Seiko Matsuda som berät-
tade om ”Japan i katastrofens 
skugga”. 

Toru visade bilder och kartor 

på kärnkraftskatastrofen i Fu-
kushima. Han erinrade: ”Allt 
är inte som vi tror, japanska 
källor från premiärministern till 
de små lokaltidningarna förser 
folk med lugnande uppgifter 
om katastrofens utbredning och 
verkan”. 

Farliga miljöer
Olika zoner för direkta och 
mindre farliga miljöer visades 
på storskärm. Bilder från en 
förskola med lekande barn, där 
stora vattendunkar och små vat-
tenfl askor i fönstren tillsammans 
med blybehållare beräknas mins-
ka den osynliga strålningen. 

Jodtabletter och uppföljande 
läkarkontroller görs, men ingen 
vet när och hur länge saneringen 
kommer att ta, eller hur mycket 

strålningen påverkar människan. 
Många överger sina hem och fl yt-
tar längre västerut eller söderut 
för att undvika att bli bestrålade. 
Vissa giftmoln har berört norra 
delarna av 36-miljonersstaden 
Tokyo, världens största stad. 
Långt ute i Stilla havet påverkas 
fi sket genom giftiga havsström-
mar från Fukushima. 

Seiko berättade om sin släkts 
historia, som tog slut genom 
världens första atombomb som 
föll över civilbefolkningen i 
Hiroshima. Hon sa: ”Vart har 
vår teknikutveckling hamnat 
när vi gör napalmbomber som 
bränner oskyldiga människor 
till döds. Tokyo bombades 106 
gånger med napalm, 120 000 
civila brändes levande”. Detta 
var innan atombomberna fälldes 
över städerna Hiroshima och 
Nagasaki. 

Om USA med allierade
Agneta Norberg, från KFF och 
Sveriges Fredsråd, höll ett fl am-
mande anförande mot USA och 
dess allierade. 

Hon visade med en världs-
karta hur Ryssland är omringat 
av USA och Nato med krigs-
beredda trupper och stridsfl yg. 
Hon belyste även hur de fram-
tida satellitkrigen kan genom-
föras genom de olika så kallade 
forskningsstationer som finns 
utplacerade runt Arktis. Vid 
slutet av anförandet lyfte både 
Agneta Norberg och My Le! er 
fram varningar för ACE, Artic 
Challenge Exercise. 

Enligt Försvarsmakten i Sve-
rige kommer världens största 
krigsövning att genomföras 
under 2015. Sverige, Norge, 
Finland deltar, bland andra 
tillsammans med USA och Eng-
land. Sammanlagt kommer 100 
fl ygplan samtidigt vara i luften 
för att öva luftstrid. 

Övningsområdet sträcker sig 
över en tredjedel av Sveriges 
norra yta. Övningen sker mel-
lan 25 maj och 4 juni just när 
tiotusentals renar kalvar eller har 
nyfödda. Agneta Norberg och 
My Le"  er hoppas på en stark 
folklig opinion som säger ifrån. 

Åsa Moberg om kärnkraft
Åsa Moberg är en känd kolum-
nist sedan 1968; motståndare till 
kärnkraft, översättare, författare 
till Ett extremt dyrt sätt att värma 
vatten, En bok om kärnkraft från 
Natur & Kultur. Åsa Moberg är 
kunnig både inom fysik, kemi 
och ekonomi. 

Åsa betonade vikten av att 
kärnkraftens framtid är akut. 
Ändå är handlingsförlamningen 
total bland svenska politiker 
– i debatten hörs till och med 
åsikten att vi bör bygga nya re-
aktorer. Och ingen förklarar för 
Sveriges barnbarn hur de ska ta 
hand om avfallet. 

Hur har vi kunnat hamna i en 
situation där en extremt dyr och 
livsfarlig energikälla betraktas 
som billig, ofarlig och klimats-

mart? Vad ska vi göra med våra 
föråldrade reaktorer? Ingen vet. 
De radioaktiva  ämnen som 
fi nns i kärnkraftverk används 
också i kärnvapen och i pan-
sarbrytande ammunition. Det 
förklarar varför forskning kring 
de militärt ointressanta alterna-
tiven inte fi ck några nämnvärda 
resurser under 1900-talet. 

Radioaktiva miljöer
Gösta Elmquist, författare och 
journalist inom dagspress, radio 
och tv, berättar om sina resor och 
att han följt kärnkraftsfrågan 
sedan 60-talet. Han har till-
sammans med Bo Levin skrivit 
boken: Kärnkraft – himmel och 
helvete”på Heidruns förlag. 

De reste till Fukushima för att 
göra ett reportage om olyckan 
samt trä! ade japaner som för-
sökte överleva trots den radio-
aktiva miljön. 

Gösta Elmquist har följt 
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, 
Ukraina, besökt Vitryssland 
samt de mest utsatta områdena 
i Sverige för att dokumentera 
situationen efter kärnkraftsha-
verierna. 

Långt upp i Sameland träf-
fade han renägare som berät-
tade att nödslakt av renar sker 
fortfarande, om förgiftade be-
tesmarker och bärskogar. Än 
idag tvingas samerna kontrollera 
strålningshalten vid slakt, liksom 
mängden becquerel i renköttet, 
ändå är det mycket länge sedan 
haveriet i Tjernobyl 1986 då 
stora mängder radioaktivt avfall 
spreds med vinden in över norra 
Sverige.

Nya medier
Stina Oscarson, regissör och 
skribent, lämnade återbud, blev 
hastigt sjuk. I stället hoppade 
Torbjörn Sasserson, Stockholm, 
in och berättade om sitt nya 

Världens största krigsövning ACE kommer att 
genomföras i Sverige under 2015 – men vi hör 
väldigt lite om detta. Vad gäller kärnkraften 
som skulle avvecklas är det också tyst. Gunnar 
Svensson rapporterar från ett seminarium om 
informationen vi inte får.

Är det fria ordet verkligen 

Mer om kampanjen stoppa ACE fi nns på www.stoppaace.se.

Under ACE kommer sammanlagt 100 fl ygplan vara i luften samtidigt för att öva luftstrid. Övning-
en sker mellan 25 maj och 4 juni just när tiotusentals renar kalvar eller har nyfödda.



företag som han är enväldig 
redaktör för, nättidningen News 
Voice. Han samlar in uppgifter 
från internationella nyhetsbyråer 
som Russia Today, BBC, CNN 
och andra. Där vaskar han fram 
vad han tror är väsentlig sanning 
för sina läsare och publicerar 
det på sin webbsajt. Han sa att 
gammelmedia förlorar kring 
10 procent av sina läsare per år, 
därför hade han startat sin nya 
nättidning. Jag frågade vem som 
står för fi olerna, har han annon-
ser eller en mecenat? Nej, han 
hade fått ett stipendium och plus 
sparade pengar gick det runt. 

Folkmusik i pausen
Efter paus med inslag av förnäm-
lig folkmusik och musikteater 
rullade eftermiddagen igång 
med paneldiskussion, frågor 
och svar kring det fria ordet, 
krig och fred, kärnkraftens vara 
eller icke. 

Något av ”polsk riksdag” ut-
bröt, många talade i mun på var-
andra. Även om alla var ense i de 
stora frågorna, fanns det mycket 
ifrågasättande; någon tyckte att 
moderatorn inte fck tala, någon 
kände sig överkörd, en hävdade 
att seminariet handlar om det 
fria ordet och då borde även hans 
åsikt väga tungt. 

Det är bra när en levande 
debatt gör folk upprörda. Värre 
är när alla sitter tysta och oin-
tresserade. 

Innan kvällens fredskonsert 
drabbades jag av en snabb för-
kylning. Ansåg det vara bäst att 
ta tåget tillbaka. Dock var det 
en intressant seminariedag med 
mängder av nya fakta. När jag 
kom ut i vårskymningen, tänkte 
jag: vad är vackrast en blank 
splitterbomb eller en nyfödd 
renkalv? 

Text och illustration:
Gunnar Svensson

fritt?

Att försvaret inte får delta 
med uniformerade sol-
dater och stridsfordon 

under ett nationaldagsfi rande i 
Umeå får betraktas som ett hit-
tills ganska ensamt motstånd 
mot militariseringen av det 
o! entliga rummet, konstaterar 
fredsaktivisten Pelle Sunvisson. 
Han illustrerar bland annat 
med hur dramatiskt Försvars-
makten ökat sina utåtriktade 
aktiviteter till barn och unga 
de senaste åren.

Ur skrivelser om Försvars-
makten: Till skillnad från varu-
märken som säljer kapitalvaror 
kommer Försvarsmaktens sälj-
mål att fi lantropiskt handla om 
att: ”Sälja in Försvarsmakten 
som en av Sveriges största och 
mest spännande arbetsgivare.” 
(Direktiv för Försvarsmaktens 
informationstjänst – sponsrings-
direktiv, s 9. HKV beteckning 
17 300:56389)

Den svenska samhällskul-
turen som i tidig ålder fostrar 
barn till att det aldrig är rätt 
att bruka våld står i konflikt 
med den väpnade striden som 
Försvarsmakten framställer som 
sin unika förmåga. (Försvars-
maktens ungdomsverksamhet 
– förslag till inriktning, s 17.)

I veckan avböjde Umeå kom-
mun ett erbjudande från För-
svarsmakten att delta med sol-
dater i uniform och stridsfordon 
under nationaldagsfi randet. I så-
väl gamla som nya medier rasade 
ledarskribenter, militärbloggare 
och högertyckare. Den bild som 
målades upp var att det stackars 
nedskurna försvaret nu inte ens 
fi ck vara med på nationaldagen. 
Verkligheten är en annan.

Det som har hänt är inte att 

Försvarsmakten har fått backa ett 
steg. Snarare är det en militari-
sering av det o! entliga rummet 
som har stött på ett hittills ganska 
ensamt motstånd. Bakgrunden 
går att spåra till värnpliktens av-
ska! ande hösten 2010.

Fram till dess hade Försvars-
makten inte behövt bekymra 
sig över personalförsörjningen. 
När det plötsligt blev frivilligt 
att göra militärtjänst ledde det 
till omedelbara och omfattande 
personalbrister. År 2012 sakna-
des enligt Riksrevisionen 84 pro-
cent av de soldater, gruppbefäl 
och sjömän som var tänkta att 
tjänstgöra på tillfälliga kontrakt. 
Att svenska ungdomar inte ville 
ha med militären att göra var 
uppenbart. Enligt Försvarsmak-
tens utredare var orsakerna två 
– varumärket och kulturen.

Försvarsmakten skulle följ-
aktligen fås att framstå som en 
av ”Sveriges mest spännande 
arbetsgivare” och ”den svenska 
samhällskulturen som i tidig ålder 
fostrar barn att det aldrig är rätt att 
bruka våld” skulle bekämpas.

En massiv reklamkampanj 
inleddes med en av Sveriges mest 
välrenommerade PR-byråer. Peng-
ar saknades knappast. Inom ett 
par år från värnpliktens avskaf-
fande hade budgeten passerat 
100 miljoner årligen och totalt 
har över en halv miljard (!) gått 
till rekryteringsreklam.

Men reklamen är bara en del. 
Samtliga anställda ska också mark-
nadsföra Försvarsmakten. Det 
görs bland annat genom att fi nnas 
på plats på platser som Gammlia 
i Umeå under ett nationaldags-
fi rande.

I mitten av 2013 kartlade vi 
inom nätverket Ofog omfatt-
ningen av den här senare verk-
samheten. Från förband runt 
om i landet begärde vi ut för-
teckningar på vilka utåtriktade 
aktiviteter där ungdomar varit 
målgrupp som genomförts sen 
2010. Mönstret var lika tydligt 
som det var skrämmande.

År 2010 genomförde Försvars-
makten 24 sådana aktiviteter. Två 
år senare var antalet 150. Skillna-
den var inte bara kvantitativ. Före 

värnpliktens avska! ande var akti-
viteterna oftast kopplade till rent 
militära evenemang (Hemvärnet 
70 år, HMS Karlbergs dag och 
liknande). Nu rekryteras det på i 
princip alla större evenemang där 
barn och ungdomar deltar: Dre-
amhack, Göteborg Horse Show, 
O-ringen, Trucks in Dalarna, 
Innebandy-SM, Vildmarksmäs-
san, Ung 08, Swedish Touring Car 
Championship, Vattensportsda-
gen, MyDog-mässan...

Listan är längre, mycket längre. 
Alla skolbesök medtagna täcker 
den fem excelark.

När Umeå kommun säger nej 
till Försvarsmakten står de alltså 
inte bara upp för fl yktingar med 
traumatiska upplevelser eller för 
de ”gammelsvenskar” som Alex 
Schulman, som upplever ett 
obehag inför militär närvaro på 
festplatser. De står också upp för 
den svenska samhällskultur som 
angrips av dem som sägs vara 
satta att försvara den.

Pelle Sunvisson

Kvinnor för freds historia

Kvinnor för fred har funnits med länge och under april kunde besökarna på Göteborgs stadsbibliotek ta del av en utställning 
om detta. På www.kvinnorforfred.se fi nns också lite historia om föreningen ifall du är intresserad.

Om militariseringen av det 
o! entliga rummet

Tidigare publicerad i Feministiskt 
Perspektiv.

Anne Kekki/Flick/C
reative com

m
ons

Försvarsmakten har ökat sina uttåtriktade aktiviteter de senaste åren och det fi nns mycket lite 
motstånd mot militariseringen av det offentliga rummet, menar Pelle Sunvisson.



 
Historiken Yvonne Hirdman föreläste i mars om 
konfl iktlösning och genus i Fredsrörelsen på 
Orusts serie Hur fostra till fred i en splittrad tid? 

Mäns krig – kvinnors fred

Säger ja till en vapenfri värld
Säger ja till provstopp och nej till kärnvapen

Säger ja till demokrati och fred
Säger ja till omställning av militär verksamhet till civil

www.kvinnorforfred.se

Kvinnor för fred
• Bildades 1978 och är partipolitiskt och religiöst obunden.
• Anordnar kunskapsseminarier om bland annat kärnvapen, vapenexport och kränkningar av 
mänskliga rättigheter.
• Ger ut rapporter, böcker och häften.
• Påverkar regerings- och riksdagspolitiker genom uppvaktningar och skrivelser.
• Har planerat och deltagit i fl era stora internationella fredsmarscher och kvinnokonferenser
• Arrangerar och deltar i demonstrationer.
• Håller i internationella kvinnoprojekt för fred och demokratisering i Israel/Palestina, Irakiska 
Kurdistan och Västsahara.
• Samarbetar med KFF i Norden, Nederländerna och Schweiz.
• Arbetar aktivt för FN:s resolution 1325 – för att öka kvinnors deltagande i konfl iktförebyg-
gande och fredsbevarande arbete.
• Stöder OSSE:s arbete med konfl iktlösning utan vapen.
• Stöder organisationer som arbetar mot hedersrelaterat våld.

Yvonne Hirdman inleder sin 
föreläsning med att definiera 
begreppet genusteori, via prin-
ciperna isärhållandet mellan 
könen och mannen som norm. 
Detta är grunden för kvällens 
tema, ”mäns krig och kvinnors 
fred”, med utgångspunkt främst 
i första världskriget. 

Denna period har Yvonne 
Hirdman djupstuderat när hon 
skrev boken om sin mor, Den 
röda grevinnan. Drivkraften att 
forska om mäns och kvinnors 
livsbetingelser, uttrycksformer 
och relationer ligger i ojämlik-
het och orättvisor, som Yvonne 
Hirdman själv upplevt och iakt-
tagit, men som också kan spåras 
tusentals år tillbaka i tiden. 

Underordningen
Yvonne Hirdman startade på 
1980-talet ett forum för kvinn-
liga forskare. Från USA togs 
ett användbart koncept: The 
Gender System. Detta översat-
tes till genus och blev vida spritt 
till olika forskningsinstitutio-
ner, myntat således av Yvonne 
Hirdman. Detta begrepp fylldes 
sedan ut med all den samlade 
kunskap som fanns tillgänglig 
om kvinnors och mäns villkor.

Ojämlikhetsmönstret fram-
trädde allt tydligare, säger Yvonne 
Hirdman, och begreppen man-
manligt, kvinna-kvinnligt har spe-
lat en enorm roll under historiens 
gång. Detta är enkelt och banalt 
att konstatera men ”det betyder 
inte, att det är på riktigt”, säger 
hon och sammanfattar att det är 
”en perverterad maskulinitet som 
är boven till allt elände”. 

”Den kvinnliga, påtvingade 
underordningen tror jag inte 
beror på någon ond manlig 
gen” eller ens på ”testosteronet”. 
Underordningen har skapats 
genom betoning av ett kon-
struerat tankegods från gamla 
tidens Grekland och ingår även 

i alla stora religioner: ”mannen 
är människan”. 

Häri ligger underordningen, 
en föreställning inbyggd i både 
trossystem och vetenskap och 
därmed mycket svår att för-
ändra. 

Detsamma gäller variabeln 
kontrast, ”annorlundaskapet”, 
”kvinnan är en annan sort”, en 
särart, annorlunda än mannen 
och utgör genusstereotypen B. 
Denna idé omhuldades också un-
der 1800-talet. All mätning sker 
således med mannen som norm 
och segregeringen, isärhållandet, 
den andra delen av genusteorin, 
framträder i full skala.

Vetenskap och 1800-talet
Yvonne Hirdman ägnar 1800-
talet uppmärksamhet. Dels för 
dess betydelse för det mer lad-
dade ”tänkandet om manligt och 
kvinnligt”, dels för dess relativa 
fredlighet jämfört med nästa 
sekels mest fruktansvärda av alla 
krig, första världskriget. 

Under 1800-talet sker stora 
vetenskapliga framsteg. Natur-
lära övergår i forskningsämnet 
biologi. Läkarvetenskapen läm-
nar kvacksalveriet bakom sig. 
Vetenskapen ökar kring kropp 
och fysiologi, och mätnings-
metoder inom dessa discipliner 
utvecklas i snabb takt. 

”Man bör inte moralisera”, 
säger Yvonne Hirdman, ”över 
alla de mätningar av skallar som 
skedde”, det var seriös vetenskap 
på den tiden. ”I vårt tidevarv 
tittar man in i huvudena”. Men 
det allvarliga var de slutsatser, 
som forskare drog från dessa 
mätningar om skillnader mel-
lan människor och inte minst 
mellan män och kvinnor. Dessa 
mätningar och experiment kan 
vetenskapligt starkt ifrågasättas, 
till exempel metoden för väg-
ning av hjärnor för att därmed 
utvärdera skillnad i vikt. 

– Herregud vad man mätte! 
utbrister Yvonne Hirdman. 

Allvarligast var dock, att de 
fysiologiska skillnaderna också 
tillskrevs en psykisk dimension 

– Hade man bröst så kände 
och tänkte man också på ett 
speciellt sätt...!

På den tiden visste forskarna in-
te heller att våra hjärnor påverkas 
av både arv och miljö, av livserfa-
renheter, och att hjärnans utveck-
ling pågår under många år. 

– Mitt intresse för genusforsk-
ning kommer sig av att jag verk-
ligen ville förstå hur vi utvecklas 
som människor, man måste veta 
och förstå detta för att kunna 
förändra genusstereotyperna, 
och kvinnounderordningen, 
säger Yvonne Hirdman.

Annorlundaskapet
Under hennes kartläggning av 
gamla historiska levnadsmönster 
för män och kvinnor framträ-
der allt tydligare för Yvonne 
Hirdman hur den strukturella 
diskrimineringen följer med 
ända in i våra dagar. Utan att 
vara konspiratorisk så inser hon, 
hur detta förment ”vetenskap-
ligt bevisade annorlundaskap”, 
B-genusstereotypin, håller kvar 
kvinnor i underordningen, trots 
den ökade demokratin och 
frigörelsen i samhället från till 
exempel religiöst förtryck. 

Med föreställningen i samhäl-
let att kvinnan bara är ”fel” och 
”annorlunda”, en särartsmän-

niska, saknas skäl för till exempel 
lika lön för lika arbete. Men vad 
beror då detta synsätt på? Denna 
övergripande fråga kvarstår. 
Och hur skapades den klassiska 
”egenskapskartan”?

Under slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet etableras 
allt starkare uppfattningen att 
stora skillnader föreligger mel-
lan män och kvinnor. Förvirring 
uppstår då även kvinnor vill ta 
till vapen, försvara sitt land. Den 
milda urmodern visar sig också 
hon vara aggressiv. 

Allmän värnplikt
Allmän värnplikt för män införs 
i Sverige 1901. Och Yvonne 
Hirdman utvecklar sina tankar 
om ”dödandet och det mänskli-
ga sinnelaget”, hur hon kommit 
att förstå dessa fenomen. Hon 
anser att det inte fi nns någon 
särskild gen för dödligt våld. 

– Människan måste lära sig att 
döda, säger hon. 

Just värnplikten kom att yt-
terligare förstärka mannens 
position som normgivare. 

Dessa enkönade miljöer hjälp-
te dem bort från de feminina, 
ljumma tillstånden.  

Under 1912-1913 spirade ”en 
stark vilja till krig”.”Jaa, kvin-
norna är med!” Yvonne Hird-
man citerar uttalanden från den 
tidens största kvinnoförening, 
”Svenska Kvinnoföreningen för 
fosterlandets försvar” (inrättad 
1884): ”Krig liknar åskväder, de 
är en naturnödvändighet...” 

Hur kan då genusperspektivet 
konstruktivt användas i relation 
till krigshetsen som drog med 
både män och kvinnor? ”Varför 
följde alla dessa kvinnor med och 

vinkade av vid tågen till fronten 
för en vidrig slakt av unga män, 
hur kunde dom? Frågar Yvonne 
Hirdman upprört.

En motvikt
Det fanns också en motvikt mot 
alla krigsbilder från denna tid 
och längre tillbaka, till exem-
pel de många enskilda starka 
fredsivrarna. Berta von Suttner, 
som fi ck Nobels fredspris 1905 
och Elin Wägner, (f. 82). Det 
bildades olika fredsföreningar. 
Den Internationella Kvinnokon-
gressen i Haag (för befrämjande 
av fredens återställande) kom till 
stånd 1915, nu aktuell för hund-
raårsfi rande, där fredskvinnor 
samlades från både krigförande 
och neutrala länder. 

Ur ett strikt genusperspektiv 
kan således ingen allmängiltig 
slutsats dras menar Yvonne 
Hirdman.

I sin nya bok ”Egohistorier” 
ger Yvonne Hirdman en beskriv-
ning av Elin Wägner och all den 
respekt som hon förtjänar för sitt 
pacifi stiska arbete. Hon tillhör-
de,  ifråga om synen på mäns och 
kvinnors roller, det så kallade 
”likhetsidealet”, som Yvonne 
Hirdman själv är anhängare av. 
Detta synsätt betonar likheten 
mellan män och kvinnor, lika 
begåvade, lika mycket värda. 
”Särartsfeminismen” innebär 
istället att få värdighet genom att 
vara annorlunda , ”en ny bur”, 
säger Yvonne Hirdman. 

Text: Birgitta Edvinson
Foto: Erni Friholt 

Denna text i sin helhet kan du 
läsa på http://www.fredsrorelsen-
pa-orust.se/referat_yvonne_
hirdman.php
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Yvonne Hirdmans genusteorier slog igenom stort med den statliga Maktutredningen. 


