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Därför är feminism så farlig 

Svenska Dagbladets ledarskribent Maria Abrahamsson säger det i soffan i 

tevens nyhetsmorgon: feminism är inte svaret. Feminism är en kollektiv 

företeelse som Maria Abrahamsson inte vill känna sig delaktig i. Men hon vill att 

samhället skall vara jämställt. Det vill hon absolut.  

Och unga tjejer vet det också: det behövs ingen feminism. Hemma hos just dem gör 

killarna redan halva jobbet och när barnen kommer blir det nog ingen förändring heller. 

Tjejerna är redan jämställda, var och en för sig. Det är de absolut.  

Vi har till och med en jämställdhetsminister som har genomskådat hela feministbluffen 

och kallar sig först och främst för liberal. Det gör hon för att hon tror på individen och 

dess frihet. Men hon tror förstås också på jämställdhet. Det gör hon absolut.  

I vårt nya samhälle ligger fokus på den enskilde och samverkan är ute. Och om mot 

förmodan någon enstaka kvinna är förtryckt av någon enstaka man så ska man agera på 

det. Det är så man säger nu för tiden: man ska agera på något. Enskilt! I det ensamma, 

speciella lilla fallet.  

Förr i tiden gick människor samman och jobbade för det de trodde på. De diskuterade, 

vände och vred på problem och hinder. De försökte se om det fanns övergripande 

strukturer; de jämförde sina erfarenheter. Först sedan gick de ut och agerade. 

Tillsammans.  

Och det var effektivt. Arbetare fick bättre villkor. Kvinnor fick rösträtt. Ett samhälle för 

alla byggdes.  

Kanske är det därför feminismen, som är just en kollektiv företeelse, är så farlig? För att 

den skulle vara så effektiv. Och verkligen kunna ändra på hur samhället ser ut. Det 

kanske är det som skrämmer så. Invanda roller är trygga roller. Det är de absolut.  
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Vik ut dig på Internet 

Bloggar gör det möjligt för 

vem som helst att få lite 

uppmärksamhet. Helt 

plötsligt har även mina 

vardagssysslor blivit 

intressanta.  

Den nya drogen 

 

Jag är inte född för att 
vara trevlig 

Jag erkänner att jag inte är 

en sådan där naturligt 

trevlig människa. Men för 

några år provade jag på hur 

det var att vara trevlig.  

  

Trevliga människor i USA 

 

Att göra slut med herr 
Nikotin 

Bestämde mig för att sluta 

röka, lite sådär som ett 

nyårslöfte. Började min 

ohälsosamma hobby redan 

på gymnasiet och många 

gånger har jag tänkt att jag 

nog inte rökt så länge 

men...  

Vanan är nog det värsta 



 

Ett omöjligt nej till den 
där trevliga rösten 

Telefonen ringer klockan 

åtta en onsdag. Alltid lika 

roligt att inse att det bara är 

en telefonförsäljare. 

Speciellt roligt är det när jag 

inte kan få tummen ur och 

bara säga nej lite sådär 

lagom bestämt. Jag har 

aldrig lärt mig. Jag är så 

förbannat snäll hela tiden.  

Såhär bra hanterar jag 

telefonförsäljare 
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