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INTERNATIONELLA KVINNODAGEN

Kvinnokampen flyttar ut på nätet
Föreläsningar och en utställning om rösträtten i form av en tidsresa
– på nätet. Även internationella kvinnodagen blir digital i år när
lokala organisationer uppmärksammar 8 mars.

Av Hanna Dahlström

Fakta: Hörs din röst?

Föreläsare: Magda Augustsson och
Linnéa Claeson

Arrangörer: Folkets hus kulturhuset,
Trollhättans riksteaterförening,
Integrationsforum mot rasism,
Antidiskrimineringsbyrån, S-kvinnor,
SSU, Vänsterpartiet Trollhättan, LO,
Kvinnojouren Duvan, Tjejjouren Eva,
Brottsofferjouren, Svenska kyrkan, Vi
unga, Studiefrämjandet,
Studieförbundet Vuxenskolan, Support
Group Network, Kronan kulturhus,
Trollhättans stad.

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN

Demonstrationståg med plakat och
slagord om kvinnors rättigheter och
jämställdhet lär lysa med sin
frånvaro på måndag, när
internationella kvinnodagen
uppmärksammas världen över.
Tidigare har dagen firats på Folkets
hus i Trollhättan. I år arrangerar
istället ett 15-tal organisationer,
däribland Trollhättans stad och
Integrationsforum mot rasism, ett
digitalt evenemang.

LINNÉA CLAESSON, SAMHÄLLSDEBATTÖR, TIDIGARE
HANDBOLLSPROFFS OCH INFLUENCER MED ÖVER 170
000 FÖLJARE PÅ INSTAGRAM, FÖRELÄSER DIGITALT I
TTELA-LAND PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN.
(BILD: FREDRIK SANDBERG/TT)
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En del är en utställning om rösträtten. Det är nu 100 år sedan kvinnor första
gången fick lägga sin valsedel i urnan. Utställningen går igenom vägen mot
rösträtt till idag och tar upp milstolpar som när första kvinnan kom in i
riksdagen 1947, när våldtäkt inom äktenskapet kriminaliserades 1965 – till
att homosexualitet inte längre betraktades som en sjukdom 1979 och
Trollhättans första Pride 2019.

– Det är en liten tidsresa, allmänbildning egentligen. Rösträtten för 100 år
sedan var ett litet steg framåt för mänskligheten, men då fick
minoritetsgrupper, som exempelvis samer, fortfarande inte rösta, säger
Ema Enderlein Fall, ordförande i Integrationsforum.

– Vi önskar att vi kunde ha en fysisk utställning, men nu kan vi inte det, så
då vill vi slussa in så många som möjligt. Man kan titta från Norrköping
eller Sydney, det är ju fantastiskt.

Föreläsningar står också på programmet. Först ut är Magda Augustsson,
kurator på enheten mot våld i nära relation på Trollhättans stad.
Föreläsningen kommer ”göra kvinnors röst hörd angående deras
erfarenheter av våld”, skriver hon i ett mejl till TTELA.
Man har också bokat ett stort namn: Linnéa Claeson, samhällsdebattör,
tidigare handbollsspelare och influencer med över 170 000 följare på
Instagram. Hon driver också kontot Assholesonline, där hon lägger ut
konversationer som belyser hennes erfarenheter av sexuella trakasserier.
Claeson kommer prata om att vilja förändra och om klimatet för en ung,
stark röst år 2021.

– Hon pratar mycket om mod att våga förändra, hon är en fantastisk
förebild på många sätt.

Linnéa Claeson fick under 2019 kritik för hur hon redigerat inläggen på
Assholesonline; klippt bort delar av konversationerna och utelämnat
detaljer som är viktiga för helheten.
Hur ser du på kritiken nu när ni bokat henne?
– Jag ser det som att kvinnor generellt döms hårdare om man blir granskad
och hon har bemött kritiken. Jag tycker att man ska fokusera på det hon gör
bra; hon kämpar för att göra världen till en bättre plats – hon står upp för
mänskliga rättigheter, belyser allt ifrån att man inte får glömma
förintelsens offer till hbtq-rörelsen och värnar om alla människors lika
värde, säger Ema Enderlein Fall.

I den digitala utställningen konstateras att Sverige kommit långt – men att
vi fortsatt har en bit kvar till ett jämställt, jämlikt samhälle. Enderlein Fall
lyfter lönegapet mellan kvinnor och män som exempel och säger att
internationella kvinnodagen också angår män.
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– Vi ”fick” inte rösträtten – det är hundra år sedan man tog den. Men
kvinnorna hade inte klarat det om inte män hade insett att det vore rätt bra
om kvinnor fick rösträtt. Det är inte vi mot dem. Vi behöver göra mer
tillsammans.

Magda Augustsson skriver i ett mejl till TTELA att kvinnodagen är viktig att
uppmärksamma fortsatt: ”Då finns möjlighet att uppmärksamma våldet
och exploatering av kvinnor som sker i alla dess former över hela världen.
Det som är speciellt med 2021 är att vi levt med en pandemi under ett års
tid, där vi också ser hur redan utsatta kvinnor blir än mer utsatta. På grund
av isolering blir det alltså ännu viktigare att göra samhället uppmärksam på
våld mot kvinnor för att på så sätt också öka möjlighet för dessa att få
hjälp.”

 


