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Folk, familj och fosterland –   
Nationalismens konsekvenser för jämställdhet



FÖRORD 
Under de senaste åren har nationalis-
men vunnit fäste i Europa och i Sverige. 
Inom varje land mobiliserar national-
istiska krafter och inför EU-valet ökar 
samtalen och samarbetet mellan olika 
nationalistiska partier och rörelser. 
Vem som talar med vem är känsligt, 
men EU är uppenbart en viktig arena 
för Europas nationalister, fascister och 
rasister.

Nationalismen har många fiender, som 
alla kan samlas under begreppet ”den 
andre”. Det kan vara muslimen, invand-
raren, bögen, juden, kommunisten, 
transvestiten – eller feministen. Fokus 
varierar från land till land, från ett 
politiskt klimat till ett annat, men av- 
ståndstagandet från feminister och 
kvinnorättsförsvarare enar de f lesta 
nationalister. Kvinnans roll är först 
och främst att föda nationens barn och 
stötta nationens försvarare, mannen. 
Kvinnnan ska vara navet i familjen, som 
i sin tur är nationens minsta byggsten.

Med en växande nationalism ökar 
också oron för dess konsekvenser. 
Kvinnorättsförsvarare och feminister 
beskriver hur starkare nationalistisk 
retorik skapar ett ointresse för jäm-
ställdhet och ett starkare stöd för tradi-
tionella värderingar om familjens helgd 
och kvinnans roll. I Sverige propagerar 
Sverigedemokraterna för begränsad 
aborträtt och menar att jämställdheten 
”har gått för långt”. Samtidigt upplever 

kvinnorättsförsvarare att motståndet 
mot deras arbete blir allt mer handgrip-
ligt, i form av fysiskt våld, hatkampan-
jer och hot i sociala medier.

Det är mot den bakgrunden vi har 
genomfört den här studien. Vi ville 
undersöka hur nationalistiska partiers 
retorik och politik påverkar kvinnors 
möjligheter att leva sina liv, om det be-
gränsar deras mänskliga rättigheter och 
om det ökar våldet mot dem. Studien 
utgår från Balkan, som under många år 
levt med en stark nationalism och var-
ifrån vi får rapporter om hur det påver-
kat kvinnors ställning i samhället nega-
tivt. Vi tittar också närmare på några 
nationalistiska partier i övriga Europa.

Om vi är på väg mot ett samhälle med 
allt större genomslag för en nationalis-
tisk syn på manligt och kvinnligt – vad 
betyder det för kvinnors liv? 
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Nationalismen bygger på treenigheten 
folk, familj och fosterland. Nationen 
och folkets överlevnad går inte att skilja 
från familjen. Den heterosexuella kärn-
familjen med traditionella könsroller 
är nationens minsta enhet. Om kärn-
familjens struktur utmanas så hotas  
i förlängningen nationen. Därför är den 
konservativa familjesynen en självklar 
del i den högerextrema ideologin. 

Kvinnor är viktiga av framför allt två 
anledningar: som biologiskt ansvariga 
för reproduktion av nationen genom 
födandet av nya medborgare, och som 
kulturellt och socialt ansvariga för att 
nationens traditioner, sedvänjor och 
moral förs vidare.1 Kvinnan symboli- 
serar ofta hela den nationella identi-
teten, som i begreppet ”Moderslandet” 
eller som i Sverige där vi talar om  
”Moder Svea”.

Föda barn åt nationen
I stater där nationalistiska idéer domi- 
nerar är det vanligt att kvinnors 
rätt till den egna kroppen begränsas,  
eftersom deras reproduktionsförmåga 
anses behövas för nationella syften.2 

Rätten till abort är ofta kringskuren  
eller abort helt förbjudet. Samtidigt 
uppmanas kvinnor, av både nationella 
och religiösa ledare, att föda f ler barn. 
Så har till exempel varit fallet i länder-
na på västra Balkan, både före och efter 
krigen på 1990-talet.3

Även när skillnaderna mellan ”oss” 
och ”andra” ska tydliggöras, använder 
nationalismen gärna traditionella köns-
roller och stereotyper. ”De egna” kvin-
norna beskrivs som kyska, medan ”de 
andras” kvinnor är horor. Alternativt, 
som i antimuslimsk retorik, ses de 
egna kvinnorna som fria medan 
de muslimska kvinnorna är för-
tryckta. Även män från fiende-
sidan kan pekas ut som antin-
gen över- eller undersexuella  
(våldtäktsmän eller impotenta).4

Retoriken känns igen från både 

Sverige och övriga Europa idag, där  
nationalistiska grupper ofta hänvisar 
till islam och andra utomeuropeiska 
kulturer som våldtäktskulturer.

I den nationalistiska ideologin är det 
mannens uppgift att skydda national-
staten och kvinnorna i den, medan kvin-
nan i sin tur fungerar som moraliskt 
och emotionellt stöd till mannen. I detta 
ingår att män innehar de f lesta besluts-
fattande positionerna, det vill säga 
styr landet, och stiftar lagar som reg- 
lerar kvinnors rättigheter och sexualitet. 
På så vis förstärker nationalismen ojäm-
lika maktförhållanden och strukturer  
i samhället.5 

Vi och dom
Europas nationalistiska partier utgör 
långt ifrån en enhetlig miljö, utan 
skiljer sig från varandra på många sätt. 
Inte minst för att de är så nära knutna 
till sitt eget lands idéer om sin specifika 
nationella identitet. Gemensamt för 
dem alla är dock nationalismens grund- 
läggande byggstenar, det vill säga synen 
på manligt och kvinnligt, liksom vär-
nandet av det egna och skepsisen mot 
det främmande. Vilka ”de andra” är 

kan variera, men i den nationalistiska 
retoriken beskrivs de som ett hot mot 
jaget och den nationella identiteten.6 

I Nederländerna formuleras Geert 
Wilders antimuslimska retorik mot 
en fond av liberalism; i Frankrike 
påverkar landets koloniala arv partiets 
syn på invandring och i Sverige, där 
den svenska självbilden bygger på arvet  
av internationell solidaritet, lanserar 
Sverigedemokraterna en migrations-
politik som ska se empatisk ut. På västra 
Balkan har etniciteterna bosniak, kroat 
och serb stått emot varandra i stark  
nationalistisk retorik före, under och 
även efter 1990-talets krig. 

Våren 2014 valde Serbien ny regering 
och utifrån kan det se ut som att det  
nationalistiska arvet börjar blekna bort. 
Serbiska progressiva partiet (SNS), som 
profilerat sig på antikorruption och 
att vara för EU, fick egen majoritet 
och inget uttalat nationalistiskt parti 
fick plats i parlamentet. Serbien strä-
var mot EU-medlemskap, vilket ställer 
krav på reformer som inte passar in  
i den nationalistiska agendan, bland 
annat vad gäller kvinnors rättigheter. 
Kroatien genomgick samma process in-
för sitt medlemskap 2013. 

Tyvärr tyder mycket på att reformer-
na mer var en fasad att visa upp för EU, 
än verkliga förändringar. Som Rada 
Borić på kroatiska Center for Women  

Studies säger: ”Vi har en fruk-
tansvärd backlash nu, efter EU- 
inträdet. Det är som att vi har 
tvättat våra händer. Som att vi 
tagit examen i mänskliga rättig-
heter, och nu kan vi fortsätta 
som tidigare.” 

Normaliserad retorik
Europas nationalistiska par-

tier polerar sina budskap för att 
ha en större chans att väljas in i par-
lamenten eller, som på Balkan, för att 
närma sig EU. Men det betyder inte att 
idéerna försvinner. Snarare normal- 
iseras de med hjälp av finslipad retorik.  

inledning 
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Sakta men säkert blir partierna allt mer 
salongsfähiga. Övriga partier måste 
förhålla sig till dem och de tar allt 
större plats i den politiska debatten 
och i media. Denna utveckling banar  
i sin tur väg för ännu mer 
extrema krafter som tidi-
gare varit helt tabu. Det 
är ingen slump att ana-
lysen i rasistiska Svenskar-
nas partis nättidning, när  
Sverigedemokraterna valdes 
in i Sveriges riksdag, löd ”Bol-
len är i rullning!”.7 Nu får dessa 
rörelser utrymme att göra grövre  
invandringsfientliga och national- 
istiska utspel.

Religiöst inflytande
I många fall kan det vara svårt att  
särskilja vad som är politiskt driven 
nationalism och vad som har sitt 
ursprung hos andra inf lytelserika 
samhällsaktörer. Det finns många 
intressenter bakom dagens national- 
istiska agenda, vilka förstärker och 
driver på varandras budskap. 

Exempelvis har religiösa samfund 
spelat en stor roll på Balkan för att 
elda på motståndet mot abort och för 
förbud mot de typer av familjebildning 
som inte följer normen om den tradi-
tionella kärnfamiljen. Eller som en bos-
nisk människorättsaktivist uttryckte 
det: ”Vill du höra ett religiöst budskap, 
prata med en politiker. Vill du ha ett 
politiskt budskap, prata med en präst.”

Nationalismens utbredning under sen-
are år har gått hand i hand med den 
vurm för så kallade traditionella värden 
som åter dykt upp på den storpolitiska 
arenan. I FN:s råd för mänskliga rättig-
heter lyckades till exempel Ryssland 
under 2011-2012 få igenom resolu-
tionen Promoting human rights and fun-
damental freedoms through a better under-
standing of traditional values of humankind 
(Främjandet av mänskliga rättigheter 
och grundläggande friheter genom en 
ökad förstålse för mänsklighetens tra-

ditionella värden), trots att just tradi-
tionella värden ofta används som för-
svar för brott mot mänskliga rättigheter, 
som kvinnlig könsstympning och lag-
stadgade förbud mot homosexualitet.8 

Flera länder i Europa, som exem-
pelvis Makedonien, Polen och 

Spanien, har försämrat abort-
rätten eller har regeringar 
som driver sådana förslag. Och  
i den arabiska vårens spår 
berättar kvinnorättsförsvarare 
från länder i Mellanöstern och 

norra Afrika om hur extremis-
tiska och patriarkala krafter ökat sitt 
inflytande, vilket lett till en tillbaka-
gång för kvinnors möjligheter att leva 
ett fritt liv.

Metod och genomförande
Den här studien är uppdelad i två  
avsnitt: en där vi undersöker västra Bal-
kan, en region med mångårig erfaren-
het av stark, förödande nationalism, 
och en där vi tittar närmare på fem 
framgångsrika nationalistiska partier  
i övriga Europa. Fokus i båda delarna 
ligger på frågor som rör familjepolitik, 
eftersom dessa ofta tydligt kan kopplas 
till situationen för kvinnors rättigheter. 

I urvalet av politiska partier har vi 
utgått från en tredelad definition som 
används av Stiftelsen Expo för att ringa 
in ett parti som högerextremt national-
istiskt:
l  Nationen är viktigast, nationell 
identitet går före individuella intressen 
och gruppintressen. 
l   Folket, ”de egna”, förenas av ett ge-
mensamt kulturellt – i vissa fall bio-
logiskt – arv, språk, sexualitet och re-
ligion.
l    ”De andra” utesluts. I ett nationalis-
tiskt samhälle ges minoriteter en under-
ordnad position, eller ska exkluderas 
genom repatriering, isolering eller 
stängda gränser.

I den del som handlar om Bosnien-
Hercegovina, Kroatien och Serbien har 
vi valt ut ett par partier per land som 

överensstämmer med en eller f lera av 
punkterna ovan. Om det har funnits 
f lera partier som passat in, har vi valt 
de största partierna eller partier som 
trots sin mindre ställning fått genom-
slag i frågor gällande familjepolitik. 

Materialet bygger på information från 
partiprogram och intervjuer med parti-
företrädare, personer från ländernas 
officiella jämställdhetsinstitutioner, 
akademiker från center för kvinno- 
studier samt kvinnorättsförsvarare. 
Dessa uppgifter har kompletterats med 
officiella uttalanden kring frågor som 
rör nationalism och kvinnors rättig-
heter.

Exemplen från Balkan ska ses både  
i sin egen rätt, men också som en bild 
av hur politisk nationalism inverkar på 
ett lands utveckling. Detta blir särskilt  
intressant som bakgrund till del två  
av studien, där vi undersöker fem av de 
europeiska nationalistiska partier som 
växt sig allt starkare och blivit makt- 
faktorer i sina respektive länder. Här  
har vi valt att titta på så olika partier 
som möjligt, för att visa skiftande sätt 
som den nationalistiska familjesynen 
kan ta sig uttryck.  n
  

1. Einhorn, 1996:2, Links Across Difference: Gen-
der, Ethnicity and Nationalism. Women’s Studies 
International Forum, Vol. 19, No. 1-2, sid. 1-3
2. Einhorn, 1996:2, Links Across Difference: Gen-
der, Ethnicity and Nationalism. Women’s Studies 
International Forum, Vol. 19, No. 1-2, sid. 1-3
3. Mayer, 2000, Gender Ironies of Nationalism, 
London: Routledge, sid. 7-8
4. Alison, 2007:77, Wartime Sexual Violence: 
Women’s Human Rights and Questions of Mas-
culinity. Review of International Studies, Vol. 33,  
No. 1, sid. 75-90
5. Nagel, 1998:261, Masculinity and Nationalism: 
Gender and Sexuality in the Making of Nations. 
Ethnic and Racial Studies, Vol. 21, No. 2, sid. 242-269  
6. Grosby, 2005:5, Nationalism: A Very Short Intro-
duction. Oxford: University Press
7. ”Ett historiskt val”, Larsen, Tidningen Realisten, 
100920 
8. Human Rights Council: States Must Reject Tra-
ditional Values, Article 19 130911, åtkomstdatum 
140410, http://www.article19.org/resources.php/ 
resource/37236/en/human-rights-council: 
-states-must-reject-traditional-values
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Den nuvarande politiska situationen  
i Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Ser-
bien har sina rötter i de krig som pågick 
i regionen mellan 1991 och 1999. I alla 
tre länderna är de partier som var domi-
nerande på 1990-talet fortfarande aktiva 
och i f lera fall i maktposition. Mobilise-
ring och stöd för krigföringen krävde en 
rädsla för folk av annan etnicitet eller 
religion, en rädsla för ”de andra”, som 
grundades i en känsla av att den egna 
gruppen var i fara. I mångt och mycket 
handlade 1990-talet och första decenniet 
på 2000-talet om att bygga en identitet 
som bosniak, kroat eller serb, med reli-
gionen, historien och den egna gruppens 
lidanden under krigen som byggstenar. 

Det fanns under krigen en stark kopp-
ling mellan nationalism och kön, såväl 
i språkbruk som i handlingar. Man 
pratade exempelvis om det egna landet 
som ”en kvinna som blev våldtagen av 
fienden”. Och det är väl känt att system-
atiska våldtäkter användes som en del av 
krigföringen – genom att våldföra sig på 
”de andras” kvinnor angrep man nation-
ens kärna. Majoriteten av de som begick 
dessa krigsförbrytelser är fortfarande  
ostraffade. 

Efter krigen har de stereotypa köns- 
rollerna hängt kvar, det vill säga att 
mannen ses som den som ska vara aktiv 
i försvarandet och ledandet av nationen, 
medan kvinnan är den som ska försvaras 
samt har ansvar för reproduktion och 
familj.

Nationalismen i politiken på Balkan är 
idag på samma gång en djupt förankrad  
grund för beslut och prioriteringar och 

en alltmer svårbeskrivbar samhällelig 
kraft. Bland de större, etablerade parti-
erna är det få som nuförtiden i sina offi-
ciella dokument lyfter fram extrema na-
tionalistiska åsikter om det egna folkets 
överlägsenhet och att nationen behöver 
skyddas från ”de andra”. Samtidigt har 
många av dem ett sådant förflutet, vilket 
de med åren försökt, och ibland till viss 
del lyckats, att göra upp med. Här spelar 
civilsamhällets insatser, EU-närmande 
och demokratiseringsprocesser stor roll.

För Bosnien-Hercegovinas del har även 
närvaron av representanter för det inter-
nationella samfundet, och det faktum 
att de har mandat att straffa folkvalda 
politiker som anses motverka freds-
fördraget, varit avgörande.

 
Många partier lyfter dock fram patriot-
ism som en viktig ledstjärna i sina parti-
program.

Serbiska demokratiska partiet, DSS, 
skriver till exempel att ”stärkandet av 
den nationella självkänslan och den egna 
nationens betydelse ska ske genom åter-
införandet av traditionella och bestående 
moraliska värderingar som grunden för 
familjen, samhället och staten. Äkta pat-
riotism och utbildning av unga männi-
skor i en anda av kärlek till moderlandet 
är grunden för den statliga politiken.” 

Alliansen av oberoende socialdemo-
krater, SNSD, i Republika Srpska (en 
av Bosnien-Hercegovinas två entiteter) 
skriver angående sin entitet att den 
”först och främst är en stat för det ser-
biska folket, men att den efter beslut av 
författningsdomstolen i Bosnien-Herce-

govina fått en multietnisk karaktär.” 
De tillägger att Republika Srpska är en 
förutsättning för det serbiska folkets 
överlevnad i Bosnien-Hercegovina. Kroa-
tiska demokratiska unionen i Bosnien-
Hercegovina, HDZ BiH, nämner också  
i sitt partiprogram vikten av ett sepa-
rat territorium för den egna, kroatiska, 
gruppen. De vill att Bosnien-Hercegovina 
ska bestå av tre jämlika delar, uppdelade 
mellan de tre konstituerande folksla-
gen (bosniaker, bosnienkroater och bos-
nienserber) med stort självbestämmande 
för varje entitet. 

Serbiska progressiva partiet, SNS, har 
som den första av tio principer i partipro-
grammet att bevara Serbiens territoriella 
integritet. Det betyder att Kosovo, den 
före detta autonoma provinsen i södra 
Serbien som utropade sig självständigt 
2008, inte ska erkännas. ”Kosovo och 
Metodija1 är Serbiens hjärta och en fun-
damental del av vår stats territorium.” 
Den andra principen slår fast att partiet 
har ett ansvar för serber utanför landets 
gränser, särskilt de som finns i olika 
delar av forna Jugoslavien. Här nämns  
i synnerhet Republika Srpska, och att 
Serbien och Republika Srpska på sikt, 
och fredligt, bör bilda en gemensam stat. 

Det är inte bara de politiska partierna 
som i olika utsträckning i partiprogram, 
uttalanden och konkreta prioriteringar 
underhåller en nationalistiskt präglad 
politik. De religiösa samfunden, som 
klivit fram och blivit starka aktörer se-
dan det socialistiska sekulära Jugosla-
viens sammanbrott, spelar en stor roll  
i identitetsbyggandet i respektive nation. 

Hot, Hat och 
hemmafruar

Dagens Bosnien-Hercegovina, Kroatien 
och Serbien genomsyras av en stark  
nationalism som länge haft stort infly-
tande över ländernas politik. 
   För kvinnor innebär det ständiga 
påtryckningar från samhället att de ska 
ägna sina liv åt att stanna hemma och  
ta hand om en stor familj. Samtidigt för-

sämras kvinnors villkor på arbetsmarkna-
den, kvinnliga politiker motarbetas – till 
och med inom de egna partierna – och 
aktivister som kämpar för kvinnors och 
homo-, bi-, trans- och queerpersoners 
mänskliga rättigheter hotas och förföljs.  
    Välkommen till en värld där nationalis-
men sätter spelreglerna.

Text: Christina Wassholm  
Illustrationer: Malin Erixon 

Patriotism ledstjärna
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Hot, Hat och 
hemmafruar

De flesta politiska partier har nära rela-
tioner till samfunden och statschefer ses 
ofta framträda tillsammans med religiö-
sa ledare. Det är inte alls kontroversiellt 
att vända sig till dem för rådgivning in-
för viktiga politiska beslut. I till exempel 
Kroatien har den katolska kyrkan en 
nära relation till högerpartier som Kroa-
tiska demokratiska unionen, HDZ. Även 
den serbisk-ortodoxa kyrkan tycker till 
om mycket, liksom de tre största religiö-
sa grupperingarna i Bosnien-Hercegovi-
na. I alla tre länderna är det till exempel 
representanter för det dominerande re-
ligiösa samfundet som ansvarar för reli-
gionsundervisning i skolan. 

Samtliga tre länder brottas med vålds-
benägna grupper bestående av främst 
unga män, som i varierande grad får 
stöd från såväl politiska partier som  
religiösa samfund. I Serbien finns exem-
pelvis de högerextrema grupperna Obraz 
och 1389. En våldsam attack på Belgrad 
Pride 2010 visade deras förmåga att  

mobilisera. Omkring 6 000 personer 
beräknas ha deltagit i gatuprotesterna 
mot paraden, ledda av ovan nämnda grup-
per och med bistånd av fotbollshuligan-
er. Obraz förbjöds av konstitutionsdom-
stolen 2012,2 men var aktiv senast inför 
den planerade Pride-paraden i Belgrad  
i oktober 2013, då deras slagord och klis-
termärken kunde ses på husfasader över 
hela staden. 

Trots förbudet i domstol visar den ge-
nerella inställningen från statens sida på 
en ovilja att på allvar ta itu med dessa 
grupper och de åsikter de representerar. 
I de fall då representanter för grupperna 
ställts inför rätta, har de dömts till rela-
tivt milda straff.3 Det händer att media 
bjuder in dem till debatter som jäm-
ställda aktörer med exempelvis männi-
skorättsorganisationer, trots att de öppet 
uttalar rasistiska och homofoba åsikter.

I Bosnien-Hercegovina finns höger- 
extrema Bosnian Movement for Nation-
al Pride, som även de använder våld i 
kampen mot homosexualitet. Landet har 
också sett en ökad närvaro av extremis-

tiska wahhabistiska grupper, som driver 
en fundamentalistisk islamsk agenda.4 

I Kroatien har extremhögern inget 
stort politiskt inflytande, främst därför 
att högerpartiet HDZ dominerar i så stor 
utsträckning och delvis har integrerat 
de mer extrema alternativens krav och 
språkbruk i sin politik.5 De organisa-
tioner som finns baserar sina idéer på 
den fascistiska Ustasja-rörelsen som var 
medlöpare till nazisterna under andra 
världskriget. De vill utvidga Kroatiens 
territorium utifrån var det bor etniska 
kroater, och basera nationen på en ka-
tolsk kristendom. Kroatiska nationella 
fronten är en aktiv grupp som arrang-
erat anti-serbiska och anti-regeringspro-
tester.  

Den pågående (våren 2014) rättegången 
i Internationella brottsmålsdomstolen, 
där Kroatien och Serbien anklagar varan-
dra för folkmord, är ett exempel på hur 
1990-talets händelser präglar relationer-
na i regionen ännu 20 år senare och ger 
bränsle åt den kollektiva känslan av att 
vara krigets offer. 

Våldsbenägna grupper
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Backlash i Kroatien
Inom loppet av några veckor i novem-
ber och december 2013 hände följande 
i Kroatien: Efter att landets herrlands-
lag i fotboll vunnit en VM-kvalmatch 
på hemmaplan greppade proffsspelaren 
Šimunić  en mikrofon och ropade till 
publiken: ”Za dom” (För fosterlandet), 
varpå tiotusentalet svarade ”Spremni!” 
(Redo!). Hälsningen användes av Ustasja 
under andra världskriget och plockades 
åter upp under 1990-talets krig.

En dryg vecka senare röstade kroaterna 
i en folkomröstning för en ändring av 
grundlagen, så att det nu står uttryck-
ligen att äktenskapet är ett förbund re-
serverat för man och kvinna. Under den 
här perioden samlade ett medborgar- 
initiativ in tillräckligt många namn- 
underskrifter för att få till stånd ännu en 
folkomröstning, den här gången om den 
lag som ger nationella minoriteter rätt 
till skyltar på sitt eget språk om de utgör 
minst 30 procent av invånarna i en kom-
mun. Initiativtagarna ville att procent-
satsen skulle höjas till 50 procent. Detta 
följde efter bråk kring skyltar skrivna 
med det (serbiska) kyrilliska alfabetet i 
staden Vukovar i östra Kroatien.

– Vi ser en fruktansvärd backlash nu, 
efter EU-inträdet. Det är som att vi har 
tvättat våra händer. Som att vi tagit exa-
men i mänskliga rättigheter, och nu kan 
vi fortsätta som tidigare. Se på Vukovar. 
Nationalismen visar sig alltid i förhål-
lande till minoriteter. Likadant är det 
med folkomröstningen om äktenskapet, 
säger Rada Borić på Center for Women 
Studies, en organisation som håller kurs-
er i genusvetenskap och kvinnostudier i 
Zagreb.

Hon är noga med att understryka att 
det inte handlar om en anti-europeisk 
trend, utan att det för vissa grupper bliv-
it viktigare att bevara vad som lyfts som 
specifika kroatiska värden.

Nela Pamuković, aktivist i fredsorganisa-
tionen Center for Women War Victims, 
som även jobbar mot våld mot kvinnor, 
tycker att nationalismen i Kroatien är 
mer än närvarande:

– Dagens Kroatien byggdes på prem-
issen att vi aldrig ifrågasatte national-
ismen, inte ens vänstern eller liberala 
krafter gjorde det. Alla partier är popu-
listiska och bryr sig främst om att få 
röster, och majoriteten av väljarkåren är 
konservativ. Vilket inte är konstigt efter 
20 år av starkt inflytande från kyrkan 
samt krigens konsekvenser i form av ett 
mer traditionellt samhälle, säger hon.

När de mest högerkonservativa parti-

erna är i opposition, som HDZ i Kroatien, 
är de djärvare och mer uttalade i sina 
åsikter, jämfört med när de sitter vid 
makten. Och regeringspartierna har att 
förhålla sig till de utspel HDZ gör, vilket 
driver debatten i en riktning som pas-
sar oppositionen.6 På 1990-talet, under 
ledning av Franjo Tuđman, var HDZ den 
starkast drivande politiska kraften för 
ett självständigt Kroatien, och hade en 
tydlig nationalistisk profil. Partiet har 
dock aldrig varit anti-europeiskt, som 
exempelvis socialistpartiet SPS i Serbien 
var på 1990-talet, och Tuđman pratade 
tidigt om att Kroatien borde gå med i EU. 
Under de många åren vid regeringsmak-
ten, särskilt den senaste perioden mel-
lan 2003 och 2011, har HDZ lett landets 
EU-integrationsprocess och därmed varit 
tvunget att polera sitt språkbruk.

Sockrad patriotism i Serbien 
I Serbien har de partier som hade mak-
ten under krigsåren gjort comeback i ny 
kostym. Det fanns en förhoppning om 
en annan utveckling bland det serbiska 
folket när det reste sig mot Slobodan 
Milošević den 5 oktober 2000.7 Men be-
svikelsen över hur den tidigare oppo-
sitionen skötte styret av landet gjorde 
att Milošević parti, socialistpartiet SPS, 
valdes in i regeringen igen bara åtta år 
efter att de störtats från makten. Och yt-
terligare fyra år senare, i valet 2012, gav 
väljarna återigen förtroendet till de par-
tier som styrde på 1990-talet. SPS kunde 
bilda koalitionsregering med det nybil-
dade Serbiska progressiva partiet, en 
utbrytarfraktion från Serbiska radikala 
partiet, som deltog med paramilitära 
trupper i krigen och vars ledare Vojislav 
Šešelj står åtalad för krigsbrott i Haag.  
I valet 2014 förstärktes dessa partiers po-
sition ytterligare.

Sedan 2000-talets början har politiken i 
Serbien dominerats av frågor om landets 
territoriella integritet och dess identitet. 
Att bevara Kosovo som en del av Ser-
bien har stått överst på den politiska 
dagordningen, till ett högt pris, både 
rent ekonomiskt (en stor del av Serbiens 
budget går till att underhålla de serbiska 
institutionerna i Kosovo) och politiskt. 
EU-integration presenterades länge som 
en motpol: alternativen var antingen att 
verka för att ha kvar Kosovo, eller ett 
närmande till EU. De mycket få politiker 
och aktivister som talade öppet för Ko-
sovos rätt till självständighet blev hårt 
ansatta av nationalistiska politiker. 

Under det senaste året har det politis-
ka samtalet ändrats, sedan Serbien 
både skrivit under ett historiskt sam-

l DSS (Serbien)
Partinamn: Serbiens demokratiska
parti
Ideologi: Nationalkonservativt, krist- 
demokratiskt, EU- och Nato-skeptiskt
Bildades: 1992, efter att en nationlist-
isk fraktion brutit sig ur Demokratiska  
partiet.
Partiledare: Sedan bildandet Vojislav 
Koštunica, en av oppositionsledarna 
i kampen mot Milošević och den som 
tog över som Serbiens president efter 
Milošević fall. Koštunica avgick efter 
det senaste valet i Serbien, då partiet 
för första gången hamnade utanför 
parlamentet. DSS satt i regeringen 
2004-2008, med Koštunica som Ser-
biens premiärminister under hela den 
perioden. 
Ur partiprogrammet:
Serbisk-ortodoxa kyrkan, som den 
äldsta institutionen för det serbiska 
folket måste skyddas och stödjas. 
Den demografiska rehabiliteringen av 
Serbien är ett av de viktigaste målen, 
vilket kräver insatser för att stödja 
familjer och skydda mödrar och 
barn. Stärkandet av den nationella 
självkänslan och den egna betydels-
en ska ske genom återinförandet av 
traditionella och bestående moraliska 
värderingar som grunden för familjen, 
samhället och staten. Äkta patriotism 
och utbildning av unga människor  
i en anda av kärlek till moderlandet är 
grunden för den statliga politiken. 

l SNS (Serbien)
Partinamn: Serbiska progressiva 
partiet
Ideologi: Konservativt, center-höger
Bildades: 2008, av före detta 
medlemmar i det Serbiska radikala 
partiet. Partiet har starka band till 
högerpopulistiska FPÖ i Österrike och 
Putins förenade Ryssland.
Partiledare: När Tomislav Nikolić blev 
vald till president i Serbien avgick han 
som partiledare och posten övertogs 
av Aleksandar Vučić. Vučić hade under 
1990-talet höga poster inom Serbiska 
Radikala Partiet. Han försvarade länge 
krigsförbrytaren Ratko Mladić och org-
aniserade 2007 en uppmärksammad 
aktion där en gata i Belgrad, döpt 
efter den mördade premiärministern 
Zoran Đinđić (oppositionsledare som 
kom till makten efter Milošević fall), 
bytte namn till Ratko Mladić. På sen-
are år har Vučić ändrat sin retorik och 
presenterar sig nu som pro-EU.
Ur partiprogrammet: Bevara Serbiens 
territoriella integritet (vilket inbegriper 
Kosovo). Hjälpa serber utanför landets 
gränser, och särskilt i forna Jugosla-
vien – i synnerhet i Republika Srpska. 
Vill att Serbien och Republika Srpska 
på sikt bildar en gemensam stat. 

BALKAN-PARTIER
I STUDIEN
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arbetsavtal med Kosovo och startat sina 
medlemsförhandlingar med EU.

Organisationen Belgrade Center for 
Women Studies håller utbildningar i 
kvinnostudier och publicerar genusveten-
skapliga texter. Katarina Lončarević, som 
arbetar på centret, tycker att det är svårt 
att peka ut ett parti som det nationalis-
tiska. Enligt henne är problemet snarare 
att nationalismen finns med som en ing-
rediens överallt.

– Alla de större partierna f lirtar på något 
sätt med nationalismen. En del bara när 
det är valkampanj, andra som ett sätt att 
kommunicera med medborgarna. Det 
man ofta kan höra är att vi är ett serbiskt 
folk som delar väsentliga värderingar 
som behöver skyddas. Det kommer fram 
tydligast från både politiker och kyrkan 
när det gäller frågor som berör nationens 
framtid. Som angående Kosovo, och den 
demografiska situationen, säger Katarina 
Lončarević.

Slavica Stojanović från den feministiska 
fredsorganisationen Kvinnor i Svart, håll-
er med:

– Det är inte direkt hatpropaganda 
längre utan mer sockrad patriotism, men 
vi känner igen det ändå, vi har levt med 
det i över 20 år. Det finns en abstrakt 
psykologisk känsla av att vi rör oss bakåt, 
det är vad som dränerar mig på energi. Vi 
har svårt att prata om en ökad national-

ism, för vi har helt enkelt aldrig levt utan 
den, eller varit med om att något parti ut-
talat sig tydligt mot den, säger hon.

Etniska låsningar   
i Bosnien-Hercegovina
Bosnien-Hercegovina tycks ha fastnat i en 
etnisk-nationalistisk uppdelning. Landet 
har en komplicerad konstitution, skapad i 
samband med fredsförhandlingarna i Day-
ton 1995, och i skriande behov av reform. 
Det är de tre konstituerande folken (bos-
nienkroater, bosnienserber och bosniak-
er), de två entiteterna (Republika Srpska 
och Federationen), de tio kantonerna, det 
trehövdade presidentämbetet som roterar 
mellan de konstituerande folken och så 
vidare. Ingen politisk fråga tycks kunna 
undgå att präglas av etniska låsningar, 
inget tillåts bli större än vad som ryms  
i en kanton eller entitet. Människor kan 
till exempel nekas vård på det sjukhus 
som ligger närmast deras hem, bara för 
att det ligger på fel sida entitetsgränsen. 

Den nationalistiska retoriken i Bosnien-
Hercegovina intensifierades förra året 
inför en folkräkning som genomfördes  
i oktober. Det som på de f lesta andra stäl-
len skulle ha varit en teknikalitet, blev  
i Bosnien-Hercegovina extremt politiserat. 
I ett försök att avpolitisera folkräkningen 
var det bestämt att tre frågor i formuläret 
inte var obligatoriska att svara på: de om 
etnicitet, religion och språk. Ändå var det 

l HSP-AS (Kroatien)
Partinamn: Kroatiska rättighetspartiet 
– dr Ante Starčević
Ideologi: Kallar sig höger-konservativt
Bildades: 2009 av utbrytare från Kroa-
tiska rättighetspartiet. 
Partiledare: Ruža Tomašić. Partiet in-
går i gruppen Europeiska konservativa 
och reformister (ECR). I senaste par-
lamentsvalet tog partiet ett mandat  
i parlamentet, i koalition med det 
högerextrema partiet Kroatiens rena 
rättighetsparti.
Ur partiprogrammet:
Större stöd till krigsveteraner. Mer tid  
i statlig teve tillägnat kriget på 1990- 
talet, liksom i skolundervisning och 
läroböcker. Försvara fostrets rätt till liv 
från befruktningen. Familjen vilar på äk-
tenskapet, vilket är reserverat för man 
och kvinna. Emot friare samlevnads-
former, som samboskap. 

l HDZ (Kroatien)
Partinamn: Kroatiska demokratiska 
unionen
Ideologi: Nationalkonservativt, 
kristdemokratiskt
Partiledare: Tomislav Karamarko
Bildades: 1989 av Franjo Tuđman, sed-
ermera det självständiga Kroatiens 
första president och undertecknare av 
Dayton-avtalet. Har haft regeringsmak-
ten i Kroatien 1990-2000 och 2003-2011.
Ur partiprogrammet:
Den viktigaste mänskliga gemenska-
pen är familjen, och att underhålla 
den, och det värdesystem som är kop-
plat till den, är av största vikt.”För oss 
som ett parti som accepterar kristen 
etik betyder rätten till liv också det 
ofödda barnets rätt till liv.” Om kriget 
på 1990-talet säger partiprogrammet att 
Kroatien förde ett legitimt försvars- och 
befrielsekrig av sitt territorium mot en 
”stor-serbisk” aggression. 

l SNSD (Bosnien-Hercegovina)
Partinamn: Alliansen av oberoende 
socialdemokrater
Ideologi: Kallar sig socialdemokratiskt, 
får också anses vara serbiskt separatis-
tiskt.
Bildades: 1996
Partiledare: Milorad Dodik, som också 
är president för Republika Srpska och 
en förespråkare för Republika Srpskas 
självständighet från resten av Bosnien-
Hercegovina. Blev medlem av Socialist-
internationalen 2006 och uteslutet 
2011 på grund av partiets nationalis-
tiska och extremistiska ståndpunkter.1

Ur partiprogrammet: 
Familjen är samhällets grund och hotas 
av krigshändelserna, den ekonomiska 
nedgången och moralisk kris. Att återge 
familjen dess plats och respekt i sam-
hället, samt etablerandet av nya, ”rikti-
ga” värderingar är basen för ”den mora-
liska och själsliga återuppbyggnaden av 
hälsosamma och stabila gemenskaper  
i framtiden”.
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just dessa frågor politiska och religiösa 
ledare för de tre grupperna under kam-
panjliknande former uppmanade sina 
anhängare att fylla i. Eftersom landets 
konstitution bygger på en fördelning 
mellan de tre största etniska grupperna, 
befarade nu dess företrädare att den 
egna gruppen skulle kunna få minskad 
makt om resultatet av folkräkningen 
visade att de var färre till antalet än vad 
som tidigare antagits. 

”Om vi är f ler än 50 procent, då blir 
Bosnien en bosniakisk stat och vi kom-
mer att dominera de andra två folken” 
sa till exempel Sejfudin Tokić, ledare för 
en kampanj som uppmanade människor 
att deklarera sig som bosniaker och mus-
limer i folkräkningen.8 Och den katolska 
ärkebiskopen i Bosnien-Hercegovina, 
kardinalen Vinko Puljić, skrev i ett brev 
till sina församlingsmedlemmar att det 
var deras ”moraliska skyldighet” att upp- 
ge katolicism som sin religion.9 

Också systerpartierna HDZ i Kroatien 
och HDZ BiH gjorde gemensam sak för 
att få kroater att uppge sin etnicitet i 
folkräkningen, liksom sin religiösa till-
hörighet och språk,10 medan bosnienser-
biska SNSD försökte påverka invånarna 
i Republika Srpska. ”Mitt budskap till 
medborgarna är att inte missa tillfället 
att under rubriken för medborgarskap 
välja medborgarskap i Republika Srpska 
och att ange sin nationella, religiösa och 
språkliga tillhörighet” sade SNSD:s parti-
ledare Milorad Dodik i en tv-intervju.11

Den största skillnaden mot 1990-ta-
lets nationalism märks i vad som blivit 
politiskt korrekt att säga i offentligheten. 
Zlatiborka Popov-Momčinović, profes-
sor på institutionen för filosofi på uni-
versitet i östra Sarajevo, beskriver hur 
nationalismen i landet idag är förklädd 

i politiska partier som beskriver sig som 
höger, center eller moderata. I sina parti-
program säger de att de är öppna för alla. 

– Vi har inga ultranationalistiska par-
tier nu, det är mer och mer sällan som 
du kan höra den typen av uttalanden. 
Partierna är utsatta för press från in-
ternationella samfundet, så de har varit 
tvungna att polera sin retorik, säger hon.

Men Azra Čaušević från organisa-
tionen Okvir i Sarajevo, som arbetar för 
homo-, bi- trans- och queerpersoners 
(hbtq) rättigheter, understryker att det 
fortfarande är samma vara, bara i annan 
förpackning:

– Det går inte att separera dagens na-
tionalism från den på 1990-talet. Det är 
samma, den handlar om vem som är vär-
dig tillhörighet till en särskild grupp en-
ligt strikt formulerade kriterier. De byg-
ger på maskulinitet och femininitet och 
är kopplade till reproduktion. I grunden 
finns kulter om soldater som hjältar, och 
kvinnor som behöver försvaras för att de 
är bärare av nationens identitet, säger 
hon.

Offerroll grund  
för nationalism
Något som karaktäriserar nationalismen 
i de tre länderna är uppfattningen att 
den egna etniska gruppen blivit felaktigt 
behandlad. 

– Alla människor i forna Jugoslavien 
bär på en känsla av att vara offer och det 
är en väldigt bra grund för nationalism. 
Vi vet inte hur man inte är nationalis-
tisk. Och det finns ingen offentlig debatt 
om det, säger Snežana Jakovljević från 
kvinnorättsorganisationen Sandglass i 
Kruševac, Serbien.

Offerrollen är direkt kopplad till krigs-
historien, men den handlar också om 
hur människor idag lever med en bes-
vikelse över bristen på jobb, utveckling 
och möjligheter.

Svjetlana Knežević är med och driver 
webbportalen Libela som bevakar vad 
som händer i Kroatien inom feminism 

och jämställdhet. Hon pekar på den 
ekonomiska krisen och kapitalismen 
som den främsta orsaken till dagens na-
tionalism:

– Antalet arbetslösa växer, människor 
är hungriga, priserna höjs, folk är arga, 
det lättaste är att skylla på någon annan 
– det är typisk grogrund för nationalism.

I dagens Kroatien hör ”någon annan” 
alltid till en minoritetsgrupp, som romer, 
serber, ateister eller homosexuella.

Det har varit, och är fortfarande, en 
smärtsam övergång från socialismens 
sociala trygghet till marknadsanpas-
sade nyliberala ekonomiska system som 
länderna i före detta Jugoslavien går  
igenom. Fackförbunden är splittrade och 
svaga och den globala finanskrisen 2008 
har förvärrat en redan svag ekonomi.  
Katarina Lončarević från Belgrade Center 
for Women Studies, Serbien, ser behov av 
nya strategier för de nya utmaningarna.

– Feminister här var aktiva i arbetet 
mot nationalismen på 1990-talet, och ar-
betar idag med att göra upp med den de-
len av vår historia. Men vi behöver också 
vara på det klara med vad som händer 
nu, den här uppfräschade nationalis-
tiska agendan, vad den har för betydelse 
för våra dagliga liv. För den påverkar 
kvinnors situation på andra sätt än den 
gjorde på 1990-talet. Nu är den mer  
kopplad till en global trend, till de finan-
siella systemen och otrygghet på arbets-
marknaden. Nu baseras nationalismen 
på rädslan att ”de andra” ska stjäla våra 
jobb. Vi är mycket mer skyddslösa än vi 
var när staten hade mer kontroll över 
ekonomin, säger hon. 

Ingen plats för jämställdhet
– Jag upplever att nationalismen leder 
till ett fokus på frågor om nationen och 
territorium och att det inte finns plats 
för sådant som berör människor i de-
ras vardag. Det skapar ett stort glapp  
mellan politikernas verklighet och vår 
verklighet. Och det placerar kvinnor i 

Partinamn: Kroatiska demokratiska unionen 
(BiH)
Ideologi: Kristdemokratiskt, kroatiskt-
nationalistiskt, konservativt
Bildades: 1990 i Sarajevo, som ett bosniskt 
systerparti till kroatiska HDZ.
Partiledare: Dragan Čović. Han var bosnien-
kroatisk representant i det roterande presi-
dentämbetet från 2002 till 2005, då han 
avsattes av Höge Representanten (interna-
tionella samfundets representant i BiH) på 
grund av misstankar om maktmissbruk. Han 
dömdes året efter till 5 års fängelse men både 

det och senare åtal för korruption och makt-
missbruk har lagts ner. Sedan 2012 är han 
ordförande i folkförsamlingen i parlamentet  
i Bosnien-Hercegovina.
Ur partiprogrammet:
Vill att Bosnien-Hercegovina ska bestå av tre 
jämlika delar, uppdelade mellan de tre kon-
stituerande folken (bosniaker, kroater och 
serber) med stort självbestämmande för varje 
entitet. Familjen är samhällets grundläg-
gande sammanslutning. För särskilda sociala 
rättigheter och skydd av familjen och moder-
skapet som garant för nationell och moralisk 
tillväxt. Ofödda barn har rätt till liv.

Partinamn: Partiet för demokratisk aktion
Ideologi: Socialkonservativt, center-höger, 
islamdemokratiskt 
Bildades: 1990 av Alija Izetbegović som det 
första bosniakisk-nationalistiska partiet 
sedan flerpartisystemet förbjöds i Jugosla-
vien efter andra världskriget.
Partiledare: Sulejman Tihić. Bakir Izetbe-
gović, son till partiets grundare, är partiets 
representant i presidentämbetet för Bos-
nien-Hercegovina.
Ur partiprogrammet: Inleds med: ”Med tro 
på Gud och önskan att hålla oss till moral-
iska värderingar som kommer ur grundläg-
gande religiösa och etiska principer ...”. 
För familjevärderingar som grunden för ett 
stabilt och sunt samhälle. Särskilt skydd 
för ”kvinnor – mödrar” och familjer med 
flera barn. Stärkta insatser för att stoppa 
den negativa nativitetstrenden. 

l SDA (Bosnien-Hercegovina)

l HDZ BiH (Bosnien-Hercegovina)
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marginalen, och knuffar tillbaka dem 
till den privata sfären, som mödrar, 
fruar, någon som tar hand om familjen, 
säger Snežana Jakovljević från organisa-
tionen Sandglass, Serbien, som arbetar 
mot våld mot kvinnor och för att stärka 
kvinnors politiska deltagande.

Tittar man på de senaste valen i respek-
tive land är det tydligt att jämställd-
hetsfrågor saknades helt i den politiska 
debatten. I samband med parlaments-
valet i Serbien i mars 2014 dominerades 
valkampanjen av ämnen som ekonom-
iska reformer, korruptionsbekämpning 
och att skapa jobb. Det var ett trend-
brott jämfört med alla tidigare val sedan 
2000-talets början, som fokuserade på 
frågan om Kosovos status. Partier som 
profilerade sig som patriotiska eller na-
tionalistiska, som DSS, Dveri, 1389 och 

Serbiska radikala partiet kom vid det  
senaste valet inte in parlamentet. 

Parlamentsvalet i Kroatien i december 
2011 handlade också mest om ekono-
miska frågor, arbetslösheten på 17 
procent och korruptionsbekämpning. 
HDZ:s förra partiledare, och Kroatiens 
förra premiärminister Ivo Sanader, hade 
just gripits misstänkt för korruption 
och oppositionen profilerade sig gent-
emot det.12 I sitt segertal sade nyvalda 
premiärministern Zoran Milanović, från 
det socialdemokratiska partiet: ”Vi har 
moderna värderingar i våra hjärtan, men 
vi respekterar också traditioner.”13

I Bosnien-Hercegovina hölls det se-
naste allmänna valet i oktober 2010.  
I vanlig ordning präglades valkampan-
jen av nationalistiskt orienterade bud-
skap. Republika Srpskas president, och 
SNSDs partiledare, Milorad Dodik sade 

att han skulle kämpa för bevarandet av 
entiteten och mot centralisering, medan 
Dragan Čović från HDZ BiH ville skapa 
en separat bosnienkroatisk entitet.14 I ett 
uttalande sa Dodik exempelvis: “Repub-
lika Srpska för alltid, Bosnien-Hercego-
vina bara så länge det är nödvändigt.”15 
Väljarna röstade liksom tidigare i en-
lighet med etnisk tillhörighet.16 

Behovet av en reformering av konsti-
tutionen återkommer som valfråga vid 
varje tillfälle, dock utan att någon förän-
dring faktiskt sker, eftersom så gott som 
alla partier profilerar sig genom att sätta 
den egna etniska gruppen före landets 
samlade intressen.17 

Det finns i alla tre länderna en hier-
arki bland de frågor som får plats på den 
politiska agendan. De nationella projek-
ten kommer alltid först, jämställdhets-
frågor är sekundära.

Och det gäller inte bara jämställdhet. 
Azra Čaušević från Okvir, Bosnien-Her-
cegovina, menar att det är bekvämt för 
politikerna att slippa ta ansvar för det 
mer vardagsnära.

– Det ligger i deras intresse att se till 
att situationen alltid är på randen till 
kollaps, att det pågår ständiga politiska 
kriser som leder fokus från andra frågor 
– som att vi har krigsförbrytare i parla-
mentet och att ungdomsarbetslösheten 
är skyhög, säger hon.

Kvinnors kroppar  
tillhör nationen
– Kroatiska kvinnor måste återigen föda 
tre, fyra eller fem barn, annars kommer 
vi snart inte att existera. Vårt land kom-
mer att tömmas och det kommer att f lyt-
ta andra människor hit som inte är kroat-
er, sa Mate Knezović, partiordförande för 
Familjepartiet (Obiteljska Stranka), på 
ett möte i den kroatiska staden Sibenik 
i mars 2014. Mötet arrangerades av en  
allians bestående av åtta högerpartier 
som gått samman inför EU-parlaments-
valet i maj.18

Nationalistiskt språkbruk använder ofta 
feminina metaforer för nationen, som 
exempelvis ”moderlandet”. Kvinnlig 
sexualitet kopplas till nationsbyggandet 
och har som uppgift att upprätthålla den 
nationella identiteten. I nationalistiska 
ideologier blir nationen lik en patriar-
kal familj, där mannen har ansvar för 
försvaret och kvinnan för de reproduk-
tiva skyldigheterna.19 Den här kopplin-
gen syntes i forna Jugoslavien som ty-
dligast på 1990-talet, och då i synnerhet 
i Slobodan Milošević politik gentemot 
Kosovo. Där var demografi och kvinnors  
ansvar att föda serbiska barn en cen-
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tral del i propagandan, jämte skräcken 
för att kosovoalbanerna skulle ta över 
genom att föda f ler barn. Dåvarande 
patriarken för serbisk-ortodoxa kyrkan, 
Pavle, kallade i sitt jultal 1995 de låga 
födelsetalen bland serber för ”vita pes-
ten”, och anklagade serbiska kvinnor för 
att inte sköta sin plikt som mödrar gent-
emot nationen.20 Ungefär vid samma tid 
attackerade Franjo Tuđman i Kroatien 
aborträtten och kallade kvinnor som 
gjorde abort för ”dödliga fiender till na-
tionen”.21 

Även idag är ländernas demografi en 
viktig politisk fråga. 1990-talets krig och 
den svåra ekonomiska och politiska situ-
ationen som följt har fått konsekvensen 
att befolkningarna krymper i regionen. 

I synnerhet Bosnien-Hercegovinas in-
vånarantal har minskat väsentligt, 
främst på grund av det stora antalet 
f lyktingar som lämnade landet under 
och efter kriget. Men även Kroatien och 
Serbien har sett en ansenlig del av be-
folkningen söka sig en bättre framtid i 
utlandet. Den ekonomiska situationen 
har också bidragit till att unga männi-
skor är restriktiva med att skaffa barn. 
Små samhällen dör ut och det finns en 
oro över hur en åldrande befolkning ska 
försörjas.

Kroatiska HSP-AS skriver i sitt parti-
program att inflytande från väst spelar 
roll för den demografiska situationen 
i Kroatien, bland annat genom att det 
har spridits en trend som ifrågasät-
ter familjer med många barn. Partiet 

föreslår därför att ett särskilt familje-
departement bör få ansvar för att lyfta 
familjevärderingar och återinföra synen 
på familjen som samhällets viktigaste 
byggsten.22

Bosniska SDA vill ge särskilt skydd för 
mödrar och familjer med f lera barn som 
ett sätt att möta den negativa demo-
grafiska situationen. De vill satsa mer på 
förskoleprogram och på ”systematiska 
åtgärder” för att stimulera familjer att 
skaffa f lera barn.23 

Serbiska DSS säger att ”den demo-
grafiska rehabiliteringen av Serbien är 
ett av de viktigaste målen”, och befolk-
ningstillväxt är en nödvändig invester-
ing i framtiden för det serbiska folket. 
Här behövs det insatser för att stödja 
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familjer och skydda mödrar och barn, 
skriver de.24

Det abortmotstånd som Tuđman så 
direkt uttalade för 20 år sedan är minst 
sagt närvarande också i dagens Kroatien. 
Både IVF-tekniken25 och aborträtten 
har varit uppe till debatt i media f lera 
gånger, i princip alltid på initiativ av ka-
tolska kyrkan.

– Det kommer att komma en attack 
på kvinnors reproduktiva rättigheter, 
jag kan inte säga hur den kommer att 
se ut, bara att den kommer, säger Svjet-
lana Knežević från Libela, Kroatien, med  
eftertryck.

 – Men skulle det komma till en 
politisk debatt är jag säker på att vi i 
kvinnorörelsen skulle agera enade för 
rätten till abort, lägger hon till.

I det EU som Kroatien nu är en del av, 
röstar redan Tuđmans efterföljare i HDZ 
för begränsning av aborträtten.26 Marija 
Boban sitter i HDZ:s partistyrelse och är 
ordförande för partiets kvinnoförbund.  
Hon säger stolt att hennes parti var det 
som skapade det självständiga Kroatien.

– EU är rikare om vi alla bevarar och 
vårdar våra nationella värderingar. Vi 
är ett fosterländskt parti, vi vill bevara 
Kroatien, men vi är inte nationalistiska, 
vi respekterar andra partier och kul-
turell mångfald, säger hon.

Det står inte i partiets program att 
det är mot abort, men f lera enskilda 
representanter har uttalat sig för ett 
förbud. Marija Boban är en av dem. Hon 
har stöd från det mindre partiet HSP-AS 
partiledare Ruža Tomašić. Som den EU-
parlamentariker som fick f lest röster 
i Kroatiens första EU-val fick hon stort 
genomslag i kroatisk media när hon i 
mitten av januari i år i en debatt i EU-
parlamentet uttalade sig mot kvinnors 
beslutsrätt när det gäller abort. Hon sa 
bland annat att den dagen kvinnor kan 
bli gravida utan mäns hjälp, då kan 
de också bestämma själva om att göra 
abort.27

– Som du förstår är jag inte särskilt 
glad för ”det är min kropp och jag kan 
göra vad jag vill med den”-attityden hos 
kvinnor, säger Ruža Tomašić.

Vid ingången till Sankt Aleksandar  
Nevskikyrkan i stadsdelen Dorćol i cen-
trala Belgrad sitter en affisch förestäl-

lande en kvinna som vårdslöst slänger 
en bebis över axeln. ”Välj livet!” uppma-
nar rubriken. Att stoppa alla aborter är 
den serbisk-ortodoxa kyrkans officiella 
linje sedan sommaren 2013. När högsta 
kyrkomötet då hölls meddelade kyrkan 
att den tagit ställning för ett generellt 
förbud, förutom när det finns särskilda 
medicinska skäl. Kyrkan använde ut-
trycket ”barnamord” när de i sitt press-
meddelande jämförde antalet aborter  
i Serbien årligen med att befolkningen  
i en mindre stad skulle försvinna. Den 
officiella siffran är 23 000 aborter per år, 
men det antas finnas ett stort mörker-
tal och att antalet i själva verket är upp 
emot sex gånger så stort. 

I Jugoslavien reglerades aborträtten 
redan 1978, och idag har kvinnor i Ser-
bien rätt till abort fram till den tionde 
graviditetsveckan. Serbiens hälsominis-
ter gick också omedelbart ut och försva-
rade lagstiftningen som svar på kyrkans 
pressmeddelande.28 Från partipolitiskt 
håll var det bara nationalistiska Dveri, 
ett parti utanför parlamentet, som utta-
lade sitt stöd för abortförbud. Partiledar-
en Vladan Glišić hänvisade till landets 
”katastrofala demografiska situation, 
det vill säga vita pesten” när han förkla-
rade varför det är viktigt att begränsa 
aborträtten.29 

När politiska partier vid makten be-
höver förhålla sig till EU-regler och be-
finner sig under viss bevakning, är det 
de religiösa samfunden, medborgarini-
tiativ eller småpartier som istället får 
driva de mer kontroversiella frågorna. 
Ett samspel som i många fall passar de 
etablerade partierna. 

Traditionella könsroller
– Nationalism i Bosnien-Hercegovina är 
i stor utsträckning kopplad till präster-
lighet och använder primitiva bilder 
som ”Gud i himlen”, ”nationens ledare” 
och ”pater familias” i hemmet. Och alla 
nämnda i denna heliga treenighet är 
män. Således är beslutsfattarna män, 
inte kvinnor, säger professor Zlatiborka 
Popov-Momčinović vid universitetet i 
östra Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. 

Nationalismens krav på begränsade och 
fasta identiteter innebär att kvinnor 
och män pressas in i traditionella köns-
roller där mannen är aktiv, försvarar 
nationen och fattar beslut medan kvin-
nan främst har ansvar för reproduktion 
och hemmet/familjen. De traditionella  
könsrollerna har idag en fortsatt stark 
ställning på Balkan. Det är vanligt att 
prata om en ”återtraditionalisering”31 av 

samhället sedan 1990-talet, i jämförelse 
med hur man minns socialisttiden. Då 
kunde den brobyggande ingenjören 
(nästan) lika gärna vara en kvinna som 
en man – även om det obetalda arbetet 
i hemmet, på samma sätt som idag, till 
största delen utfördes av kvinnor. 

Nuförtiden tar sig de traditionella, 
och begränsande, könsrollerna uttryck 
på många sätt i vardagen. Som att kvin-
nor och män ofta beskrivs i medier som 
tillhörande det ”vackrare” respektive 
”starkare” könet. Både Zlatiborka Popov-
Momčinović och Katarina Lončarević 
från Belgrade Center for Women Studies, 
Serbien, ser hur den yngre generationen, 
deras studenter, anammar dessa köns-
roller. Katarina Lončarević lyfter medias 
roll som bärare av traditionella värder-
ingar och hur exempelvis kända kvinnor 
– politiker, företagsledare, idrottare –  
oftare får prata om sin privata roll än om 
sin yrkesroll. 

– Det är definitivt ett resultat av den 
nationalistiska diskursen, och vi som 
feministisk rörelse borde vara mer vak-
samma på detta, för de unga är de hu-
vudsakliga bärarna av traditionella vär-
deringar, inte deras föräldrar, säger hon.

Också Hana Grgić från Libela, Kroatien, 
pratar om nödvändigheten av vaksam-
het på trender i samhällsutvecklingen. 

– Folk kanske tror att de här värder-
ingarna kommer från extrema konserv-
ativa organisationer, men så ”plötsligt” 
röstar de kroatiska representanterna  
i EU-parlamentet emot insatser för ökad 
jämställdhet32, säger hon. 

Familjen framför allt
Politiska partier på Balkan förmedlar en 
traditionell syn på familjen i sina parti-
program. Där understryks att familjen 
är samhällets fundament och att stärka 
familjens roll är den väg samhället be-
höver gå för att värna moral och värder-
ingar. Några exempel:

Kroatiska HSP-AS anser att familjen vi-
lar på äktenskapet, vilket är reserverat 
för man och kvinna, och är emot friare 
samlevnadsformer, som samboskap. 

Bosniska HDZ-BiH skriver i sitt parti-
program att äktenskapet är den bästa 
grunden för ett gemensamt ansvar mel-
lan mor och far i att ta hand om ett barn 
och anser att äktenskapet som institu-
tion gäller för hela livet. ”Med tanke på 
den oacceptabla demografiska trenden, 
men också med tanke på grundläggande 
mänskliga värderingar, är vi för särskilt 
skydd av moderskapet.” De föreslår till 
exempel att moderskapet ska räknas som 
ett yrke på samma sätt som arbete utan-
för familjen.33 Problemet med en sådan 

l ABORTRÄTT
Samtliga länder: Rätt till abort fram till vecka 
10 på egen begäran. Efter vecka 10 krävs 
godkännande av kommission med läkare/
gynekolog. Minderåriga behöver föräldrars 
godkännande. Den nuvarande lagen trädde 
i kraft 1978.30
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insats blir att istället för att möjliggöra 
för kvinnor att kombinera arbetsliv och 
barn knyts de än starkare till hemmet. 
Pappornas roll nämns inte i förslaget. 

Nada Tešanović är minister för familj, 
ungdomar och sport, i Republika Srps-
kas entitetsregering. Hon är även vice-
president i SNSD, entitetens största 
parti. SNSD lyfter familjens betydelse 
för ett sunt samhälle som en prioriterad 
politisk fråga. De är bekymrade över 
vad de kallar ”den moraliska krisen” 
och vill återinföra ”riktiga” värderingar. 
Mer konkret vill de med ekonomiska 
medel stimulera familjer att skaffa f ler 
barn för att komma tillrätta med de låga 
födelsetalen.

Ruža Tomašić, EU-parlamentariker och 
partiledare för kroatiska HSP-AS, säger 
såhär om familjen:

– Jag anser att den är grunden i ett 
demokratiskt samhälle. Familjen är 
en union baserad på äktenskap mellan 
man och kvinna, en grupp som består av 
föräldrar och deras barn. Familjer är de 
som lär oss den första lektionen i kärlek, 
frihet, tolerans, artighet, ansvar, reli-
gion och så vidare.

Samtidigt är hon tydlig med att mäns 
och kvinnors roller och ansvar i en 
familj ser olika ut.

– Jag menar inte att pappor inte ska 
delta i hushållsarbetet eller inte ta hand 
om sina barn, men det finns fortfarande 
skillnader som är biologiskt definierade. 
För det första, mamman bär barnet och 
utvecklar därmed en särskild länk till 
det. För det andra, skillnader i men-
talitet mellan kvinnor och män gör att 
barnen vänder sig till sin mamma och 
pappa i olika ärenden. Så, barn själva 
gör skillnad på könen och förväntar sig 
olika roller från sina föräldrar, säger 
Ruža Tomašić från HSP-AS.

I Kroatien i december 2013, då 
ett medborgarinitiativ kallat ”I 
familjens namn” samlade ihop 
tillräckligt med namnunder-
skrifter för att få till stånd den 
tidigare nämnda folkomröst-
ningen för en förändring i hur 
äktenskapet skulle definieras 
i grundlagen, bistod katolska 
kyrkan aktivt. Informations-
stånd för att samla in un-
derskrifter sattes upp 
utanför kyrkor runt 
om i Kroatien, och 
präster uppmanade 
sina församlingar 
att rösta för att äk-
tenskapet skulle 

vara förbehållet man och kvinna. Nela 
Pamuković från Center for Women War 
Victims i Kroatien säger att kyrkan är en 
inflytelserik aktör som det är svårt för 
aktivister att protestera mot. Många är 
rädda för vad familj och släktingar ska 
säga. 

– Kyrkan har så stort inflytande över 
människors liv och vardag, eftersom de 
är ansvariga för många ceremonier i 
samhället. Det ger dem flera möjligheter 
att sätta press på och manipulera män-
niskor, som gamla som oroar sig för sin 
begravning till exempel. Prästerna finns 
i armén, på våra sjukhus, i skolorna, 
säger hon.

Partiet HDZ var en stark påhejare av 
folkomröstningen om äktenskap.

– Vi är ett katolskt parti. Vi är för den 
traditionella familjen. Vi dömer ingen, 
men vi tycker att äktenskapet ska vara 
för man och kvinna, kommenterar Mari-
ja Boban från HDZ folkomröstningen.

I Kroatien fanns också konservativa 
och religiösa näringslivsledare med i 
kampanjen, som exempelvis ägaren av 
matvarukedjan Konzum och kioskerna 
Tisak. I hans butiker kunde kunderna 
få information om det förslag som ”I 
familjens namn” drev. 

Nationalistiska partiet Dveri, som sit-
ter i provinsparlamentet i Vojvodina i 
Serbien, lämnade i november 2013 in 
en familjedeklaration med förslag på åt-
gärder för att stärka familjens ställning. 
Ett förslag var att stoppa sexualunder-
visning i skolorna, eftersom den ”prop-
agerar för homosexualitet och direkt 
skadar familjeinstitutionen”.34 Dveri 
samarbetar för övrigt med kroatiska ”I 
familjens namn”.35

– När det läggs så mycket emfas på att 
familjen är en förutsättning för ett hälso-
samt samhälle så finns inget utrymme 
för dem som inte vill leva i en klassisk 

familj. Och vi kan känna oss 
säkra på att när politiker i 
Serbien pratar om familj 
och äktenskap så menar de 
bara den traditionella kärn-
familjen. Så budskapet som 
ges till medborgarna är 
att ha en familj är det 
enda normala, och bara 

familjer med heterosexuella par är nor-
mala familjer, säger Snežana Jakovljević 
från Sandglass, Serbien.

Felriktade satsningar
– Politikers intresse för den demografis-
ka situationen har sitt ursprung i etni-
citetspolitik. Det vill säga, de är bekym-
rade över att det inte föds ”tillräckligt” 
med serber, kroater, bosniaker eftersom 
de bygger sin legitimitet på bio-politik. 
De behandlar inte människor i Bosnien-
Hercegovina som medborgare utan som 
medlemmar av etniska biomassor. Deras 
idéer och föreslagna ”lösningar” är bygg-
da på populism snarare än välutvecklade 
och definierade strategier, säger profes-
sor Zlatiborka Popov-Momčinović, uni-
versitetet i östra Sarajevo.

Även om politiker gärna pratar vitt och 
brett om satsningar för att främja barna- 
födande genom ekonomiskt stöd till 
föräldrar och unga par, med f lerbarns-
tillägg och 100-procentig föräldrapenning 
i vissa kommuner, menar kvinnorätts-
försvarare att satsningarna är otillräck-
liga och felriktade. 

I Serbien lägger exempelvis staten så 
stor ekonomisk börda på arbetsgivarna 
när det gäller ersättning till gravida och 
föräldralediga att det minskar chansen 
för kvinnor i fertil ålder att överhuvud-
taget kunna få ett jobb. Arbetsgivarna 
tycker att det blir för dyrt. För att föräl-
drapenningen ska betalas ut krävs att de 
fortsätter att betala in sociala avgifter 
för den föräldralediga under dess från-
varo, vilket kan leda till uteblivna eller 
stora förseningar av utbetalningarna.36

– Jag ser ingen specifik strategi från ser-
biska politiker kring befolkningsfrågan, 
bara billig demagogi. Ett land som på all-
var är oroat över den här frågan borde 
till exempel ta itu med kvinnors hälsa. 
Serbien har Europas högsta nivåer av 
bröst- och livmodercancer, men det sak-
nas preventiv hälsovård i form av regel-
bundna kontroller. Det är enorma prob-
lem på arbetsmarknaden för kvinnor 
i fertil ålder, på anställningsintervjuer 
blir de tillfrågade om de planerar barn. 
Och man hör ofta om hur föräldrapen-
ningen kommer sex månader försent, 
säger Katarina Lončarević, Belgrade 
Center for Women Studies, Serbien.

Att bli förälder på Balkan innebär ock-
så kraftigt begränsad rörelsefrihet då det 
sällan går att åka med kollektivtrafik om 
man har barnvagn med sig, och det hel-
ler inte är socialt accepterat att amma 
i offentliga lokaler. När det inte går att 
kombinera familj och karriär, föreslås 
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kvinnor att dra ner på eller förändra sin 
arbetstid, så de samtidigt kan ta hand 
om barnen.

– Vi borde gå i den riktningen att vi 
ger kvinnor en chans att arbeta hem-
ifrån i egna företag, eller deltid. Att få 
barn är både att ge liv och att göra na-
tionen starkare, säger Marija Boban från 
HDZ i Kroatien.

Ingenstans går det att hitta uttalanden 
om att en större delaktighet från män-
nens sida skulle kunna bidra till att f ler 
kvinnor väljer att skaffa barn. I Kroatien 
tar män ut tre (3) procent av föräldra- 
ledigheten37. 

I Serbien och Bosnien-Hercegovina är 
papporna som tar ut ledighet så få att de 
inte ens syns i statistiken.38

Situationen på arbetsmarknaden dis-
kriminerar blivande mödrar trots att 
lagstiftning förbjuder det. I Kroatien har 
inte ett enda fall av diskriminering i sam-
band med graviditet nått domstol, trots 
ett stort antal anmälningar39. Den nya 
arbetsmarknadslagen som diskuteras 
under våren 2014 i Kroatien innebär yt-
terligare försämring för kvinnor. 

– Den är direkt diskriminerande och 
farlig för kvinnor och kvinnors arbete. 
En av huvudpunkterna i lagen är f lexi-
belt arbete, vilket leder oss till mer tra-
ditionella roller för kvinnor, som tvingar 
tillbaka dem i hemmet, säger Hana Grgić 
från Libela, Kroatien.

Exempelvis får arbetsgivare nu större 
möjligheter att placera en kvinna som 
varit på föräldraledighet på en ny, och 
sämre, position. I lagen föreslås också att 
maxtiden för att ha en anställd på tids-
begränsade kontrakt förlängs från tre 
till tio år. Den största andelen kontrakts-
anställda i Kroatien idag är kvinnor.40 
Hana Grgić ser en oro hos politiker för 
befolkningsutvecklingen, men däremot 
inga effektiva förslag för att ändra den.

– Vad vi får istället är lektioner i mor-
al, säger hon.

Det är också populärt med kortsiktiga 
och symboliska gester från politikers 
sida. Det kan handla om engångssum-
mor till familjer med f lera barn, eller 
starthjälp för unga par som gifter sig. 
Den typen av ad hoc-insatser ger stor 
publicitet och sannolikt viss popularitet 
för politikern eller partiet. Men någon 
långsiktig effekt har de knappast.

Våld mot kvinnor
Familjevurmen är bekymmersam också 
därför att den kan vara ett hinder i arbe-
tet mot våld mot kvinnor. Till exempel är 
Republika Srpskas lag om våld i hemmet 
så oklart formulerad att den ofta tolkas 
av socialtjänsten som att deras främsta 
mål är att hålla ihop alla familjer – vilket 
får till följd att de fokuserar på att medla 
mellan offer och förövare, istället för att 
ta fram åtgärder för att hjälpa drabbade 
kvinnor och barn.

När politiska partier lägger allt fokus på 
att bygga upp familjen som institution, 
också ekonomiskt, blir även kvinnors 
finansiella oberoende lidande. Organi-
sationer som jobbar mot våld mot kvin-
nor beskriver att ekonomiskt beroende 
är en av de faktorer som gör att kvinnor 
stannar kvar i våldsamma förhållanden. 
Samhällets stigmatiserande syn på från-
skilda kvinnor som misslyckade bidrar 

också. Därför blir det problematiskt 
när Nada Tešanović, familjeminister i 
Republika Srpska, säger att ”en viktig 
åtgärd för att förhindra mäns våld mot 
kvinnor är att stärka familjer ekono-
miskt” eftersom ett sådant förslag kan 
leda just till att kvinnans beroende av 
mannen förstärks. Världshälsoorgani-
sationen, WHO, understryker vikten 
av att insatser för att stödja en familjs 
ekonomi måste ta hänsyn till jämställd-
hetsaspekten. Särskilda åtgärder för att 
stärka kvinnors ekonomiska oberoende 
är nödvändiga.42

När det gäller den här typen av våld, 
finns det också en farlig tendens att 
skuldbelägga kvinnor. Serbiens progres-
siva partis parlamentsledamot Ninoslav 
Girić sa exempelvis i en debatt om våld 
mot kvinnor i serbiska parlamentet i 
oktober 2013 att det är viktigt att inte 
glömma bort att det också förekommer 
våld mot män, liksom att undersöka  
i hur stor utsträckning kvinnan genom 
sitt uppförande provocerat fram våldet.43

Katarina Lončarević från Belgrade 
Center for Women Studies, Serbien, tyck-
er att samma tendens att leta fel hos den 
våldsutsatta kvinnan går att hitta i medi-
er, vilka hon menar bär ett stort ansvar: 

– Ett problem är hur de presenterar 
våld mot kvinnor, ofta på ett väldigt 
sensationellt sätt, och ofta lägger de på 
något sätt en del av ansvaret på kvinnan. 

l FÖRÄLDRALEDIGHET 
Bosnien-Hercegovina: 12 månader. Mel-
lan 50 och 100 % av lönen, beroende på 
entitet och kanton. Andelen män som tar 
ut ledighet är så liten att den inte syns  
i statistiken.
Kroatien: 12 månader. 100 % av lönen. 
Arbetslösa får ca 220€/månad. Ett barn-
bidrag i form av en engångssumma på 
cirka 300€ betalas ut när barnet är fött. 
3% av ledigheten tas ut av män.
Serbien: 12 månader. 80-100 % av lönen 
beroende på kommun. Arbetsgivare får 
ej avskeda en anställd medan hon är på 
föräldraledighet. Andelen män som tar 
ut ledighet är så liten att den inte syns  
i statistiken.41
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Vi kan inte bortse från media som bärare 
av nationalistiska budskap från politiker 
till folket, säger hon.

Hon är också kritisk till politikernas 
prioriteringar.

– Det fokuseras på effekterna av vål-
det istället för orsakerna till det. Till  
exempel att lösningen är skyddsboenden 
för kvinnor, det är allt vi hör, inte hur 
våldet ska minskas. Vi borde prata om 
hur traditionella könsroller bidrar till en 
normalisering av våldet, säger Katarina 
Lončarević.

Kvinnorättsförsvararna anser att det 
saknas en djupare analys av problemet 
kring mäns våld mot kvinnor.

– Att prata om nolltolerans mot våld 
mot kvinnor medan alla eller nästan alla 
beslutsfattande positioner fortfarande 
besitts av män är bara kontraproduk-
tivt, säger Snežana Jakovljević från Sand-
glass, Serbien. 

Hon menar att det behövs genom-
gripande strukturella satsningar för att 
ändra på maktbalansen i samhället om 
man vill se ett slut på våldet.

– Att fokusera så mycket på familjen 
blir ett hinder för att bekämpa våld  
eftersom våld är resultatet av makt-
obalans. Om kvinnor ”återvänder” till 
hemmet och familjen betyder det en 
ökad obalans, eller åtminstone att den 
förblir på samma nivå, fortsätter hon. 

Ett illustrativt exempel på de statliga ins-
titutionernas ointresse för frågan är att 
Högsta domstolen i Serbien sa nej till en 
förfrågan från kvinnoorganisationer om 
att få genomföra aktionen ”One billion 
rising”44 utanför domstolsbyggnaden i 
februari 2014. Aktionen uppmärksam-
mar våld mot kvinnor runt om i världen 
den 14 februari varje år. Domstolens mo-
tivering var att musiken från aktionen 
skulle störa deras arbete.

Nej, myndigheterna vill helst inte bli 

störda, och stödjer därför till viss del 
kvinnoorganisationers arbete mot våld 
mot kvinnor. Men det stödet går, precis 
som Katarina Lončarević säger, till att 
lindra konsekvenserna av våldet, som 
telefonhjälplinjer, skyddsboenden och 
psykologhjälp till misshandlade kvin-
nor. De som slår, männen, är osynliga i 
diskussionen och det riktas heller inga 
insatser mot att minska våldet. 

Kvinnoaktivister talar om en normali-
sering av våldet i samhället som en följd 
av krigen.45

– Gränserna för våld har f lyttats en hel 
del under krigsåren och det har resulter-
at i en otydlighet när det kommer till att 
känna igen våld idag. Våld som riktar sig 
mot kvinnor, minoriteter, immigranter, 
hbtq-personer eller personer med andra 
politiska åsikter än majoriteten är ett 
resultat av en rädsla för olikheter, vilket  
i sin tur är grunden för den territoriella 
och etniska segregeringen i Bosnien- 
Hercegovina, säger Azra Čaušević från 
Okvir i Sarajevo.

Lagar implementeras inte
Såväl Bosnien-Hercegovina som Kroatien 
och Serbien har moderna jämställdhets- 
och antidiskrimineringslagar. 

På papperet ser det bra ut, men både  
kvinnorättsförsvarare och FN:s grans-
kande kvinnorättskommitté, ser en an-
nan verklighet.

– Implementeringen av lagarna är 
väldigt problematisk. Jag tror det beror 
på värderingar i samhället och helt en-
kelt för lite politisk vilja, säger professor 
Zlatiborka Popov-Momčinović, vid uni-
versitetet i östra Sarajevo.

Hon ser brister i de kommunala jäm-
ställdhetsråden, i avsaknad av könsseg-
regerad statistik och i att budgetar sak-
nar jämställdhetskomponenter. 

Nada Tešanović, familjeminister i Re-
publika Srpska, håller med om att det 

finns ett stort glapp mellan lagar, policy-
dokument och verklighet. 

– Vårt samhälle är inget undantag,  
i varje land finns olika former av köns-
diskriminering. När vi analyserar varför 
det finns ett glapp ser vi att skälet lig-
ger i okunskap och brist på medvetenhet 
om de rättigheter som lagarna ger, plus 
traditionella och patriarkala strukturer. 
Vi behöver jobba med att förändra män-
niskors attityder till mäns och kvinnors 
roller i samhället. Det gäller även inom 
institutioner, bland tjänstemän och i den 
privata sektorn, säger hon.

På den kroatiska regeringens jämställd-
hetskontor i Zagreb konstaterar direk-
tören Helena Štimac Radin att de nu 
jobbar med hälften så stor budget som 
de hade 2008. Enligt henne är det den 
ekonomiska krisen som ligger bakom 
och inget minskat intresse för jämställd-
hetsfrågor. Men bara arbetet de gör  
gentemot EU-kommissionen skulle krä-
va tre nya anställda. Hon konstaterar att 
”det är mycket rapportering” och inte så 
mycket tid att vara proaktiv. 

– När du bor här är känslan att det 
inte finns någon medvetenhet om köns-
frågor. Jämställdhetsmekanismer? Vi 
märker inte av dem. Jag tror att vi hela 
tiden blir lurade av förklaringar i stil 
med ”det finns så mycket större problem 
i det här landet!”, säger Hana Grgić från 
Libela, Kroatien, när jämställdhetskon-
toret kommer på tal.

På det serbiska jämställdhetsdirektora-
tet är det inte pengarna som i första 
hand är problemet – personalen talar om 
att de känner sig bakbundna på grund 
av sin placering. I samband med senaste 
valet 2012 såg det först ut som att den 
nya regeringen skulle stänga jämställd-
hetsdirektoratet helt och hållet.47 Istället 
fick det en ny placering, som en del av 
ministeriet för arbete och sociala frågor. 
Anställda beskriver en extrem politiser-
ing av institutionen, att det nya läget gör 
det svårt för dem att vara en oberoende 
myndighet och att politikerna lägger sig 
i deras arbete. FN:s kvinnorättskommitté 
som granskar hur länder följer kvinno-
konventionen CEDAW48 har också kom-
menterat både myndighetens position 
och underbemanning som något som 
behöver åtgärdas. 

– Det är ett skämt! På jämställdhets-
kontoret i Österrike är de 150 anställda. 
Vi är fem. Det ser ut som att vi kommer 
att förlora EU-medel för att vi inte har 
kapacitet att förvalta dem, utbrister 
Mira Marjanović som jobbar på jäm- 
ställdhetsdirektoratet i Serbien.

l  VÅLD MOT KVINNOR 
Kroatien: 31 % av kvinnor har varit utsatta för 
våld upprepade gånger, och 44 % har upp-
levt det någon gång. Det saknas en nationell 
hjälptelefon för våldsutsatta kvinnor. Det 
finns 19 härbärgen och 29 kvinnocenter i lan-
det, samt ett center för överlevare av sexuellt 
våld.
Serbien: Mer än hälften, 54 %, av kvinnorna  
i Serbien har varit utsatta för våld någon gång 
under sin livstid. 37,5 % hade upplevt våld 
under det senaste året (2010). Det finns ett 
nationellt hjälptelefonnummer och 13 skydds-
boenden, varav 11 drivs av staten. Staten er-
bjuder inte gratis rättshjälp och straffsatserna 
som förövarna döms till är generellt milda 
(oftast böter, sällan fängelse).

Bosnien-Hercegovina: Det saknas statistik 
på nationell nivå. Det juridiska ramverket 
för våld mot kvinnor regleras av flera la-
gar på nationell, entitets- och kantonnivå. 
Våldsutsatta kvinnor ska kunna få gratis 
rättshjälp via statliga hjälpcenter, men i 
praktiken är den servicen mycket begränsad. 
Organisationen för säkerhet och samarbete   
i Europa (OSSE) har granskat domarna i 289 
fall och kritiserar de mycket milda straffen. 

Kvinnoorganisationer driver två hjälptele-
fonnummer, ett i Republika Srpska och ett  
i Federationen, samt nio härbärgen. De senare 
finansieras av internationella givare samt med 
stöd från kommunen, kantonen eller enti-
teten.46
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Personalen vill se en självständig posi-
tion för myndigheten och möjlighet till 
mer långsiktigt arbete. 

– Jag upplever åtaganden utan upp-
följning, utan budget. Och det saknas 
fortfarande grundläggande kunskap om 
vad jämställdhet är i de statliga institu-
tionerna, säger Natalija Mićunović, som 
planerar att lämna sin tjänst som direk-
tör snart, efter sex år på myndigheten.

– Saker och ting är inte bra, jag vet att 
kvinnorättsorganisationer kommer att 
vara mycket högljudda i sin kritik av oss, 
säger hon.

Och Katarina Lončarević från Belgrade 
Center for Women Studies, Serbien, är 
mycket riktigt besviken på jämställd-
hetsdirektoratet. 

– De är inte på något sätt till hjälp, de 
saknar kontakt med den feministiska 
rörelsen i Serbien. Vi ser varandra som 
opponenter hela tiden. De representerar 
regeringen men saknar makt, de har inte 
ens makt över sin egen budget. Och det 
är tydligt att de är där för att de måste 
vara där, på grund av EU, men de har 
en dekorativ funktion. Visst, de kan ut-
trycka sig kritiskt när man pratar med 
dem, men de följer inte upp det genom 
att agera eller sätta press på politiker, 
säger hon.

I Bosnien-Hercegovina är det jämställd-
hetsbyrån som har ansvaret för regering-

ens jämställdhetspolitik på statlig nivå. 
På entitetsnivå finns det också jämställd-
hetsorgan, liksom i kommunerna. 

– Vi får fullt stöd när vi pratar med 
parlamentariker. Det finns inget direkt 
parti i Bosnien idag, som skulle säga 
något emot jämställdhet. Det är bara 
hbt-frågor som du kan höra motstånd 
mot, säger Kika Babić-Svetlin, rådgivare 
på jämställdhetsbyrån.

I samarbetet med olika myndigheter 
har de haft störst framgång med armén 
och polisen i implementeringen av FN-
resolutionen 1325, som handlar om vik-
ten av kvinnors deltagande i frågor som 
rör fred och säkerhet.49 

– Vår största utmaning är att behovet 
av att skydda de tre konstituerande 
folken alltid har prioritet, kvinnors rep-
resentation kommer alltid i andra hand, 
det är vad vi lever med varje dag, kon-
staterar kollegan Adnan Kadribašić.

Det är också i Bosnien-Hercegovina 
som den etnisk-nationalistiska uppdel-
ningen som Adnan Kadribašić nämner 
får störst konsekvenser för hur civilsam-
hället kan arbeta.

– Vi som kvinnorörelse är delad i en-
titeter, eftersom landet är delat i enti-
teter. Trots att vi alla har bröst och 
livmoder kan vi inte bedriva lobbyverk-
samhet tillsammans för sjukvårds-
reformer till exempel, för det finns 11 

olika lagar, säger Stanojka Tešić från or-
ganisationen Forum Žena i Bratunac, med 
hänvisning till de 10 kantonerna i Fed-
erationen samt Republika Srpska, vilka 
alla har sin egen lagstiftning.

Kvinnor i politiken
De som köpte tidningen Press i Banja 
Luka, Republika Srpska, i mitten av 
september 2012 möttes av ett stort 
bilduppslag med över 130 kvinnor som 
kandiderade i det förestående lokal-
valet. Läsarna inbjöds att rösta fram sin 
favorit. Men det fanns inga uppgifter om 
politiska program eller hjärtefrågor för 
kandidaterna. Konceptet var helt enkelt 
en skönhetstävling – Miss Kommunpoli-
tiker.50 

När kvinnoorganisationer protesterade 
mot initiativet svarade tidningen att de 
inte kan hållas ansvariga för att kvinnor 
är så osynliga som politiska subjekt och 
att de gjorde kvinnorna en tjänst genom 
att på detta sätt öka deras synlighet.  
I en intervju till Radio Free Europe sade 
SNSD:s kandidat Gordana Lihović att hon 
valde att delta eftersom möjligheterna 
att synas i medier annars är begränsade. 
”Jag trodde att jag skulle få en chans att 
säga något om mig själv och att det skulle 
spridas i media”, sade hon.51

– Där nationalistiska, totalitära partier 
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styr, som bara erkänner den som tillhör 
den egna gruppen, är kvinnor alltid i 
marginalen. Nationalismen placerar 
kvinnor i traditionella roller, det är alltid 
män som är ledare. Och om kvinnor har 
en ledarposition, då känner de sig tvung-
na att kopiera mäns stil och beteende. 
De har ingen egen makt. Det är omöjligt 
att få höra kvinnors röster. Kvinnor kan 
ägna sig åt humanitärt arbete, ta hand 
om gamla och barn och se till att vara 

bra serber, kroater, bosniaker och stötta 
männen.

Så beskriver Stanojka Tešić från  
kvinnorättsorganisationen Forum Žena, 
Bosnien-Hercegovina, situationen för 
kvinnor i politiken. De traditionella 
könsrollerna som partierna, media och 
de religiösa samfunden producerar får 
inte minst konsekvenser för kvinnors 
möjligheter att delta i politiska sam-
manhang. Trots att Serbien, Kroatien 

och Bosnien-Hercegovina alla tre har val-
lagar som innehåller kvoteringssystem 
för det minst representerade könet, ser 
verkligheten mer komplicerad ut.  Fram 
till senaste valet har Serbien kunnat 
skryta med en relativt hög andel kvin-
nor i parlamentet, 33 procent. Men tit-
tar man närmare på var kvinnorna finns 
ser man att de är överrepresenterade 
i de utskott som behandlar stereotypt 
”mjuka” frågor, och saknas exempelvis 
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helt i försvarsutskottet. Sanda Rašković 
Ivić, från serbiska DSS, med många år ba-
kom sig som politiker säger, apropå kvin-
nors möjligheter att ta plats i politiken, 
att ”hade det inte varit för kvoterings- 
systemet hade det inte varit ens 5 pro-
cent kvinnor i parlamentet.” 

I Bosnien-Hercegovina vittnar kvinno-
rättsförsvarare om att även med kvinnor 
på listorna till valbara positioner krävs 
det extra insatser för att de också ska sy-
nas och höras i valkampanjen. Partierna 
släpper enbart fram män som talare på 
de möten och kampanjtillfällen som 
de arrangerar.52 Det är inte ovanligt att 
kvinnors närvaro i politiska församlin-
gar kommenteras med att parlamentet/
regeringen/utskottet blivit ”vackrare att 
se på”. 

Ett annat exempel är ett möte som  
kvinnorättsförsvarare, som hade organ-
iserat sig kring konstitutionsreformen, 
hade med en medlem för parlamentets 
jämställdhetskommitté, en man från 
partiet SBiH. 

När kvinnorna gick igenom vilka 
frågor de ville påverka, sa han: ”Ni ar-
betar med kvinnofrågor och genuspers-
pektiv, varför har ni förslag på ändringar 
i frågor som handlar om statens politis-
ka struktur? Den sortens ändringar kan 
vi inte stödja.”

Nermina Kapetanović, som sitter i 
SDA:s styrelse, är parlamentsledamot 
för partiet och ordförande i kvinnosek-
tionen, delar inte den åsikten. Hon an-
ser att kvinnor visst har något att bidra 
med vad gäller den allmänna problema-
tiken i Bosnien-Hercegovina. Men det 
är tydligt att Nermina Kapetanović inte 
har något helhjärtat stöd från sitt parti 
när det gäller kvinnors kompetens. När 
ett nätverk för kvinnliga parlament-
sledamöter bildades 2013 gjorde en 
manlig SDA-ledamot följande uttalande: 
”Könstillhörighet är en helt felaktig  
grund för politisk organisering och kan 
bara bidra till skada. Särskilt bland kvin-
nor som i den typen av organisationer 
blir hjärntvättade till sådan grad att de 
inte längre klarar att umgås normalt 
med resten av samhället.”53

På lokal nivå, i Bratunac i Republika 
Srpska, berättar kvinnorättsförsvararen 
Stanojka Tešić hur hennes organisation 
Forum Žena hade svårt att driva kam-
panj för att väljarna skulle rösta på kvin-

nor i lokalvalet 2012. Anledningen: två 
personer kandiderade till borgmästar-
posten – en bosnienserbisk kvinna och 
en bosniakisk man. Att stödja kvinnor i 
politiken skulle i det fallet kunna tolkas 
som ett stöd till en specifik etnisk grupp. 
Jämställdhet verkar aldrig kunna kom-
ma före den etniska uppdelningen.

”De andra” 
För att nationalismens grundtanke om 
ett speciellt ”vi”, folket, ska fungera, 
måste det alltid vara tydligt även vilka 
som inte är som ”vi”. Sådana mekanis-
mer förstärks ytterligare när det finns 
en känsla av att nationen är hotad, ter-
ritoriellt eller inifrån. Det blir viktigt att 
vara och uppträda som en patriot, och 
för att skapa nationellt konsensus krävs 
en gemensam identitet. Om nationen el-
ler gruppen upplevs vara i fara, oftast i 
förhållande till någon annan, blir krite-
rierna för vad som får rymmas i den na-
tionella eller etniska identiteten snäva. 
För att kunna säga vem som är en riktig 
bosniak, kroat eller serb måste man ock-
så definiera vem som inte är det – ”de 
andra”. Det blir viktigt i förhållande till 
exempelvis romer att peka på alla sätt de 
särskiljer sig från majoritetsbefolknin-
gen. En distans som lätt går över i rasism 
och som möjliggör tvångsförflyttningar 
från deras bostäder och låter våld mot 
dem passera ostraffat.

Romer på Balkan har gjorts så annor-
lunda att diskriminerande behandling 
gentemot dem, samt deras ofta vidriga 
levnadsförhållanden, har blivit accep-
terade. Det har spridit sig en föreställ-
ning om att ”de” inte vill bo i vanliga 
hus eller lägenheter och inte är intresse-
rade av utbildning och andra jobb än att 
samla in och återvinna skräp. Och för 
romska kvinnor är diskrimineringen 
dubbel – starka patriarkala strukturer 
underordnar kvinnor i både det privata 
och offentliga livet.

När Serbien på senare år blivit mot- 
tagarland för asylsökande från Nord-
afrika och Mellanöstern protesterar de 
boende mot detta främmande inslag 
genom att sätta upp barrikader så att 
mat och förnödenheter inte kan nå för-
läggningen och genom att ifrågasätta 
hur de ska kunna skicka sina barn till 
skolan när de måste passera asylcen-
tret. I Bosnien-Hercegovina är de tre 
majoritetsgrupperna så rädda om sin 
ställning att de är oförmögna att ändra 
en uppenbart diskriminerande konstitu-
tion gentemot de romska och judiska mi-
noriteterna i landet.55 Och i Kroatien var 
det lätt att mobilisera folkligt stöd för att 

förhindra att den serbiska minoriteten 
ska kunna ha skyltar skrivna med kyril-
liska alfabetet uppsatta på kommunala 
byggnader.

Hets mot hbtq-personer
En grupp som tydligt har blivit symbol 
för ”de andra” idag är homo-, bi-, trans- 
och queerpersoner (hbtq) – inte minst  
för att de utmanar den så omhuldade  
heterosexuella kärnfamiljen. När det 
gäller deras rättigheter är det vanligt 
med ren hatpropaganda och politiker 
upplever ett sådant svängrum och stöd 
från allmänheten att de inte bryr sig om 
politisk korrekthet och bevakning från 
EU. 

I Serbien har hbtq-rörelsen försökt arr-
angera Pride-parad varje år sedan 2009, 
efter ett uppehåll sedan paraden 2001 
våldsamt slogs ner. Varje år har rege- 
ringen, med hänvisning till säkerheten, 
förbjudit paraden. Undantaget var, som 
tidigare beskrivits, 2010, då en parad 
genomfördes, men till ett högt pris. Bel-
grads centrum förvandlades till kaos när 
motdemonstranter och polis brakade 
samman. Inför försöket att hålla en 
parad 2013 svarade premiärminister 
Ivica Dačić, som vanligt öppenhjärtig, 
på frågan om han skulle delta i paraden: 
”Vad förväntas av mig, att jag blir gay 
nu så att allt är pro-europeiskt? Visst ska 
hbt-personer ha samma rättigheter som 
alla andra”, fortsatte Dačić, ”men kom 
inte och säg till mig att det är normalt, 
för det är det inte!”. 

I den åsikten hade han stöd av den ser-
bisk-ortodoxa patriarken, som i ett brev 
till Dačić krävde att den ”skamliga” pa-
raden skulle förbjudas. I det mediespek-
takel som varje år föregår paradförsöken 
arrangeras tv-sända debatter där det an-
ses passande att diskutera för och emot 
hbtq-personers rättigheter. 

I Bosnien-Hercegovina är situationen 
inte bättre. En queer-festival som arr-

l ANDEL KVINNOR I PARLAMENTEN
Bosnien-Hercegovina: 21,4 %
Kroatien: 23,8 %
Serbien: 33,2 % (fram till valet i mars 2014) 54

l DISKRIMINERINGSLAGSTIFTNING
Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Ser-
bien har alla tre moderna, generella anti- 
diskrimineringslagstiftningar som antagits 
eller uppdaterats de senaste åren (B-H 
och Serbien 2009, Kroatien 2008). 
Lagarna förbjuder diskriminering baserad 
på bland annat etnicitet, nationalitet, hud-
färg, funktionsnedsättning, kön, sexuell 
orientering, civilstånd. Dock saknas i Bos-
nien-Hercegovina kategorierna ålder och 
funktionsnedsättning, medan Serbiens 
lag inte nämner kategorin icke-troende. 
Länderna har oberoende ombudsmanna-
kontor som bevakar lagarnas implemen-
tering.56



20

l RÄTTIGHETER FÖR HOMOSEXUELLA
Bosnien-Hercegovina: Samkönade sexu-
ella relationer avkriminaliserades i Fede-
rationen 1996 och i Republika Srpska 
1998. Grundlagen säger inget om att äk-
tenskap måste vara mellan man och kvin-
na, men detta regleras i familjelagarna  
i båda entiteterna, så i praktiken är det 
endast möjligt för heterosexuella par att 
vigas. Antidiskrimineringslagen från 2009 
förbjuder diskriminering på grund av kön 
och sexuell läggning. Hatbrott på grund av 
sexuell läggning är inte definierat i lagen. 
Kroatien: Samkönade sexuella relationer 
avkriminaliserades 1977, minimiåldern 
blev samma som för heterosexuella rela-
tioner 1998. Diskriminering på grund av 
sexuell läggning förbjöds 2003. Äkten-
skap definieras i grundlagen 2013 som ett 
förbund mellan man och kvinna. Samtidigt 
processas ett förslag från regeringen om 
att införa registrerat partnerskap. Adop-
tion är möjligt för ensamstående, men ej 
för samkönade par.
Serbien: Samkönade sexuella relationer 
avkriminaliserades 1994. Artikel 21 i anti-
diskrimineringslagen från 2009 förbjuder 
diskriminering på grund av sexuell lägg-
ning. Grundlagen från 2006 definierar 
äktenskapet som ett förbund mellan man 
och kvinna.  Det finns inget juridiskt erkän-
nande av homosexuella partnerskap.62

angerades 2008 fick avbrytas på grund 
av hotbilden. Då var en av förevändnin-
garna för det aggressiva motståndet att 
festivalen sammanföll med Ramadan. 
Men det är inte bara från religiösa grup-
per som motståndet kommer.

Azra Čaušević från Okvir, Bosnien- 
Hercegovina, menar att hbtq-frågor ut-
manar de strikt fastställda identiteter 
som man får lov att ha i landet.

– Hbtq-frågan hotar därför att den 
bryter mot endimensionella identiteter. 
Det är så starkt; maskulinitet, femi-
ninitet, heterosexualitet, det är nästan 
omöjligt att kunna uttrycka dig om du 
inte är heterosexuell och tillhör majori-
teten. 

I en enkätundersökning som organisa-
tionen CURE Foundation, som bland an-
nat arbetar med unga kvinnor, och män-

niskorättsorganisationen Sarajevo Open 
Center i Bosnien-Hercegovina gjorde i 
slutet av 2013, svarade 56,5 procent att 
homosexualitet är ett tillstånd som be-
höver läkas.57 Bosniakiska partiet SDA:s 
nuvarande representant i president- 
ämbetet, Bakir Izetbegović, uttalanden i 
samband med Queer Sarajevo-festivalen 
2008 uttryckte samma åsikt. Han talade 
om sexuell ”desorientering” och att han 
som troende muslim inte kan tycka att 
det är bra att homosexualitet visas upp 
för unga som en reell alternativ livsstil. 
”Det är något som i så fall får ske innan-
för fyra väggar”, sa han i bosnisk tv.58 

Rajko Vasić från bosnienserbiska SNSD 
uttalade sig på liknande sätt: ”Jag är 
inte för att vi ska legalisera sådana rät-
tigheter, som samkönade äktenskap eller 
liknande. Det är ett onaturligt, sjukt och 

avvikande beteende.”59 Organisationen 
Q , som arrangerade festivalen, skrev i 
en rapport efteråt att artikeln som cita-
tet fanns med i, och som publicerades 
två veckor innan festivalen, inledde en 
”lavin av hat”. Organisationen Q finns 
inte mer, men queer-aktivisterna i Okvir 
hör till dem som idag driver frågor kring 
hbtq-personers rättigheter i Bosnien-
Hercegovina. Okvir har kontor på hem-
lig adress, utan någon skylt som visar 
bakom vilken dörr de finns. 

– Du lär dig att göra riskbedömningar  
i varje ögonblick. På det sättet är vi  
annorlunda från andra aktivister, vi kan 
inte bara gå ut och dela ut f lygblad, 
säger Azra Čaušević från organisationen.

En lag om hatbrott har antagits i Re-
publika Srpska, men inte i Federationen. 
Människorättsaktivister vittnar om att 
Bosnien-Hercegovinas antidiskrimin-
eringslag inte heller implementeras 
likadant i de två entiteterna. Den för-
senade hatbrottslagstiftningen och den 
haltande implementeringen av anti- 
diskrimineringslagen innebär stora 
svårigheter för landets minoriteter, som 
bi- och homosexuella.

– De f lesta vill inte ens rapportera 
hot och hatbrott, de är rädda för hur 
polisen ska behandla dem, och att folk 
ska få reda på deras sexuella läggning. 
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Så de kommer till oss istället, säger Azra 
Čaušević.

Organisationen Okvir tar ändå små 
steg ut i offentligheten. De arrangerade 
en presskonferens på den internationel-
la Kom-ut-dagen den 11 oktober 2013. 
Den fick dock avbrytas när sju unga män 
stormade in i lokalen och kallade Okvir-
aktivisterna sjuka och perversa och sa 
att Gud skulle bränna dem. Polisen kom 
försent för att arrestera någon och hit-
tills har heller ingen uppföljning skett. 
På samma sätt misslyckades polisen med 
att skydda den regionala queer-film-
festivalen som arrangerades i Sarajevo 
i början av februari 2014. Ett dussintal 
maskerade personer, enligt arrangör-
erna från den högerextrema gruppen 
Bosnian Movement for National Pride, 
stormade lokalen och attackerade, bland 
annat med en f laska, deltagarna i ett 
panelsamtal. Tre personer fick lättare 
skador.60 Arrangörerna hade på morgon-
en samma dag informerat polisen om 
det ökande antalet hot mot festivalen  
i sociala medier. Trots detta fanns ingen 
polis på plats. 

– Hot mot oss ignoreras. Det finns 
ingen som tar bort graffitti som säger 
”döda bögarna” om vi inte gör det själva, 
säger Azra Čaušević.

Under 1990-talet försökte Milošević-
regimen i Serbien misstänkliggöra den 
oppositionella motståndsrörelsen genom 
att gå ut med att aktivisterna ”misstänk-
tes ha fallenhet för samma kön”. Och 
samma personer som krossade försöket 
till Pride-parad i Belgrad 2001 gick se-
dan vidare för att slå sönder fönster på 
Demokratiska partiets lokaler, för att de 
lämnat ut Milošević till Haag-domstolen. 
Allt hänger ihop. De som avviker från 
det nationella konsensus om hur man 
får vara och vad man får ha för åsikter 
straffas. I en kommentar till en artikel 
om hur det är att leva som homosexuell 
i Republika Srpskas största stad Banja 
Luka, skriver en läsare: ”Att vara homo-
sexuell här är exakt samma sak som att 
inte vara medlem i SNSD – du har alla 
rättigheter på papperet, men i verk-
ligheten diskriminerar de dig så ofta de 
kan.”61

Hur nationalism och homofobi hänger 
ihop illustreras också av en händelse  
i samband med folkomröstningen om 
äktenskap i Kroatien 2013, som aktiv-
isten Nela Pamuković från Center for 
Women War Victims berättar om. Ett 
antal kvinnorätts- och hbtq-organisa-
tioner arrangerade en protestmarsch 

dagen före omröstningen, den 30 no-
vember, för att uppmana folk att rösta 
emot förslaget. När aktivisterna målade 
banderoller inför marschen gjorde några 
aktivister från Vukovar en som sade  
”Vukovar röstar emot”, skriven med ky-
rilliska bokstäver. Detta var i perioden 
när den serbiska minoritetens rätt att 
använda det kyrilliska alfabetet i Vuko-
var debatterades som häftigast. 

Sedan följde ett dygn av protester från 
andra medarrangörer för att banderol-
len skulle tas bort, ”det är för känsligt, 
blanda inte in det kyrilliska alfabetet 
nu”. Polisen försökte också övertyga dem 
om att ta bort den. Nela Pamuković och 
de övriga som stod bakom banderollen 
menade att det går att stödja både hbtq-
personers och den serbiska minoritetens 
rättigheter på samma gång. De bad om 
att få polisens begäran skriftligt, men 
fick förstås ingen. Polisen höjde säker-
hetspådraget rejält på grund av bande-
rollen. 

– Där har du vår säkerhetssituation. 
Den där spänningen, den äter dig, säger 
Nela Pamuković.

Hotade aktivister
Vårvintern 2008 var läget i Serbien 
spänt. Efter Kosovos självständighets-
förklaring i februari blev polariseringen 
extrem – antingen var man en serbisk 
patriot eller en landsförrädare. En stor 
”Kosovo är Serbien”-demonstration i Bel-
grad den 21 februari samlade omkring 
150 000 människor. De högsta politik-
erna och militärerna var på plats, liksom 
kända kultur- och sportprofiler. Bud-
skapet var entydigt; nu gällde det att 
enas för att skydda landets gräns-
er. Dåvarande premiärministern 
Vojislav Koštunica frågade från 
scenen framför parlamentet om 
”det finns någon därute som 
inte anser att Kosovo är Serbien?”. 
Från samma scen kallade filmregis-
sören Emir Kusturica dem som tyckte 
annorlunda för möss. 

En av dem som blev värst utsatt för hot 
och hatkampanjer var människorätts-
aktivisten Nataša Kandić, då chef för 
serbiska Humanitarian Law Center som 
utreder krigsförbrytelser. Hon var in-
bjuden som hedersgäst vid självstän-
dighetsdeklarationen i Kosovos parla-
ment, och det fick till följd att hon från 
politiker och media i Serbien kallades 
för en ”icke-person”, en landsförrädare 
och för det värsta tänkbara skällsordet: 
en ”kroatisk hora”. Hon var alltså vark-
en en värdig serb eller en värdig kvinna. 

Humanitarian Law Centers kontor 
utsattes för vandalisering den veckan. 
Socialistpartiet SPS startade en namn-
insamling för att Nataša Kandić skulle 
åtalas för att ”agera mot konstitutionen 
och för att riskera statens säkerhet och 
integritet”. Dess partiledare, Ivica Dačić, 
Serbiens premiärminister 2012-2014, 
föreslog i parlamentet att organisationer 
och partier som inte stödjer den offi-
ciella Kosovopolitiken skulle förbjudas. 
Fredsorganisationen Kvinnor i Svart 
fanns med bland dem.

I Serbien har Kvinnor i Svart, som arbetar 
aktivt för att få den egna regimen att ta 
ansvar för de krigsbrott som begicks av 
serbiska och bosnienserbiska armén 
och paramilitära grupper under krigen, 
exempelvis folkmordet i Srebrenica, 
inte lyckats få något brett folkligt stöd. 
Folk pratar om dem som en sekt. När de 
håller manifestationer, stående på tor-
get, tysta och klädda i svart, händer det 
aldrig att människor spontant ansluter 
sig. Många avskyr dem, tycker att de är 
antiserbiska, förrädare, och förstår inte 
varför de ska hänga ut sitt eget land och 
folk, när så många oförrätter begåtts av 
andra.

Det går inte att ens börja räkna upp alla 
våldsamheter och hot som riktats mot 
Kvinnor i Svart under organisationens 
drygt 20-åriga historia; från talarstolen 
i parlamentet, fascistgrupper, regerings-
nära medier och förbipasserande vid 
aktioner. Trakasserier kommer också 
från staten i form av besök av finans- 
inspektionen ena dagen, och utredning  

för misstänkt bordellverksamhet den 
andra. 

Senast i mars 2014 upp-
manade talespersonen för 
serbiska polisens anti-terror-
styrka, på sin privata Face-
book-sida, sina ”bröder huli-

ganer och fotbollssupportrar” 
att gå samman och använda 

våld mot ”fittorna” i Kvinnor i Svart. 
Detta med anledning av en aktion organ-
isationen hållit i samband med 15-års-
dagen av Natos intervention i Kosovo,  
i vilken de uppmanat serbiska rege-
ringen att ta ansvar för krigsbrott be-
gångna under konflikten.63 

I det serbiska tv-programmet Utisak 
Nedelje (Veckans intryck) fick i janu-
ari 2013 människorättsorganisationen 
Serbiska Helsingforskommitténs ord-
förande Sonja Biserko motta hot om 
våld i direktsändning från en ledare för  
extremhögerorganisationen Naši 1389. 
Hotet gällde Biserko och alla andra som 
offentligt går ut och säger att Kosovo är 
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I Zenica, Bosnien-Hercegovina, berät-
tar människorättsorganisationen Center 
for Legal Assistance hur de under f lera år 
utsatts för hot och verbala påhopp från 
två kommundistriktsordföranden som 
har sina lokaler i samma byggnad som 
deras kontor. Organisationen tvingades 
plocka ner affischer om våld mot kvin-
nor, deras elförsörjning stängdes av och 
två aktivister attackerades fysiskt av en 
av ordförandena. Men trots att mannen 
dömdes till böter, och trots att Center for 
Legal Assistance anmälde händelsen till 
Zenicas borgmästare, fick förövaren be-
hålla sin post. 

Stanojka Tešić från Forum Žena, Re-
publika Srpska, vittnar också om en hot-
full situation. 

– Till skillnad från andra lokala or-
ganisationer måste vi alltid söka till-
stånd i förväg för att få genomföra enkla 
gatuaktioner. Det är en massa poliser på 
plats så fort vi gör någonting, men om 
det är för att sköta säkerheten eller för 
att kontrollera oss vet vi inte. I februari 
i år (2014), när nätverket Första mars, 
som arbetar med krigsoffer, -veteraner 
och -f lyktingar runt Srebrenica, höll en 
aktion, klev polisen plötsligt in på vårt 
kontor och började förhöra oss angående 
vår koppling till nätverket. Helt klart ett 
försök att skrämmas!

Kvinnor i Svart-aktivisten Slavica 
Stojanović beskriver även en annan 
känsla av utsatthet, en som kommer av 
att bli avskild från det övriga samhället.

– Den största faran för vår säkerhet är 

det systematiska ifrågasättandet av våra 
idéer. Min känsla av otrygghet handlar 
om att bli isolerad, bli gjord till något 
slags undantag. Och jag känner mig mer 
och mer så, mer nu än tidigare. I varda-
gen, i känslan av att inte höra till, att vi 
inte förstår varandra, säger hon.

Professor Zlatiborka Popov-Momčino-
vić vid universitetet i östra Sarajevo, 
Bosnien-Hercegovina, har studerat kvin-
norörelsens historia i landet. Hon berät-
tar hur kvinnor har organiserat sig och 
protesterat mot den växande nationalis-
men från slutet av 1980-talet.

– Då var kvinnor väldigt högljudda 
mot den retoriken. Men motståndet fick 
inte särskilt mycket utrymme i media 
och offentligheten, säger hon.

Katarina Lončarević från Belgrade 
Center for Women Studies, Serbien, ser 
ingen förbättring i hur feministisk akti-
vism skildras idag:
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– Media bestämmer vems röst som får 
höras, och det är nästan aldrig feminis-
ternas, säger hon.

Snežana Jakovljević från Sandglass, 
Serbien, lyfter vikten av att alltid se till 
så att människor vet vad man gör som 
aktivist. Öppenhet och information ska-
par en slags trygghet.

– Det hindrar motståndare från att 
skada dig fysiskt, säger hon.

Azra Čaušević från organisation Okvir, 
Bosnien-Hercegovina, är inne på samma 
linje. Hon menar att det är viktigt att 
hela tiden arbeta mot marginaliseringen 
och att stoppas undan i ett fack.

– Jag vill inte att vi ska bli ghetto- 
iserade. Så vi insisterar på att hela tiden 
dela med oss av våra erfarenheter. Vad 
som händer oss borde röra alla; kvinno-
rörelsen, civilsamhället, allmänheten.

I perioden under och efter krigen på 
Balkan var nationellt konsensus av störs-

ta vikt. De som avvek från de snäva ra-
marna som definierade vad en bosniak, 
kroat eller serb var, benämndes som na-
tionens fiende, förrädare och anklagades 
för att vara spioner från valfritt land 
som man inte hade goda relationer med. 

Kvinnorättsförsvarare som är aktiva 
i motståndet mot krigen, militarismen 
och nationalismen kallas fortfarande 
ofta för häxor, horor eller lesbiska (ett 
skällsord i det här sammanhanget). Ser-
biska aktivister får i särskilt extrema 
fall öknamnet ”kroatiska horor”, för 
att understryka i hur stor utsträckning 
de förrått fosterlandet, eller kallas för 
”Ustasja”, namnet på den kroatiska fas-
ciströrelsen under andra världskriget. 

Och enligt motsvarande 
logik har framträdande 
kroatiska feminister 
anklagats för att vara 
instrument för serb-

isk rasistisk politik, och för att ”begå 
våldtäkt på Kroatien”.65

Det hat som kvinnorättsförsvarare väck-
er, bara genom att organisera sig och 
kräva att bli tagna på allvar, bottnar i att 
de utmanar alla existerande makthier-
arkier i samhället. De blir ett nationellt 
säkerhetshot när de arbetar för kvinnors 
rättigheter.66 Än värre blir det när de, 
som i Bosnien-Hercegovina, dessutom 
kräver att få vara med och besluta om 
landets konstitution. 

Den känsligaste frågan av dem alla, 
varje etnisk grupps berättelse om kriget, 
som främst handlar om det egna lidan-
det, är ett område som provocerar. I syn-
nerhet blir det hotfullt när kvinnor från 

olika etniska grupper går samman, 
eftersom de då lyfter fram en al-

ternativ, gemensam identitet som 
skiljer sig från den etniska.  n
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Ungern och Jobbik 
Under de första 20 åren efter kommunis-
men styrdes Ungern av växlande liberala 
och socialistiska regeringar. Sedan 2010 
har Fidesz-Ungerska medborgarunionen 
haft makten i landet, med en tvåtredje-
dels-majoritet i parlamentet. Fidesz var 
tidigare ett liberalt parti, men genom-
förde steg för steg stora interna förän-
dringar. Nu agerar partiet för att återupp-
rätta landets stolthet och ändra synen på 
historien och kan inte längre betecknas 
som liberalt, utan starkt nationalistiskt. 
Gator får nya namn, kulturinstitutioner 
får nya chefer. Allt i nationens namn.1 

Fidesz har också genomfört f lera re-
former av styrelseskicket. Med sin två-
tredjedels-majoritet har partiet infört 
en ny konstitution, som man dessutom 
gjort ett f lertal ändringar i bara under 
de senaste två åren.2 

Enligt konstitutionen kan nu åsikts- 
yttringar som anses skada den ungerska 
staten förbjudas och politiska kampanjer 
får endast förekomma i statliga medier. 
Grundlagsändringarna har också med-
fört förändringar i synen på familjen. 
Konstitutionen definierar nu begrep-
pet familj till att enbart innefatta en  
heterosexuell kärnfamilj med barn, 
vilket utesluter samkönade äktenskap. 
Dessutom har synen på abort lagts in i 
konstitutionen. Grundlagen slår nu fast 
att livet startar vid befruktningen. 

Konstitutionen saknar förbud mot 

diskriminering på grund av ålder och 
sexuell läggning. Negativ särbehandling 
utifrån dessa kriterier är alltså inte ut-
tryckligen okonstitutionellt, trots att 
Ungern har godkänt EU:s direktiv om 
diskriminering.3

Trots att en konstitution ska vara 
överordnad lagarna har inte exempelvis 
abortlagen ändrats och i praktiken har 
aborträtten inte inskränkts. Detsamma 
gäller för diskrimineringslagarna som 
fortfarande finns kvar.

Ungern har fått mycket stark kritik 
från EU-parlamentet för sina grundlags-
ändringar och för att man försämrat 
tydligheten gällande grundläggande rät-
tigheter genom att koppla dem till skyl-
digheter, liksom av Venedig-kommis-
sionen, som är Europarådets organ för 
konstitutionella frågor.

Landet har också tagit det anmärk-
ningsvärda beslutet att etniska ungrare 
som bor i andra nationer får rösta i det 
nationella valet i Ungern. Ungern har 
en majoritetsbefolkning som talar un-
gerska och som kan spåra sina ungerska 
rötter många århundraden tillbaka. Men 
etniska ungrare bor inte bara i staten 
Ungern utan även i grannländerna. Om 
man kan visa att man är etnisk ungra-
re är det nu alltså tillräckligt för att ha 
rösträtt i staten Ungern.

Trots alla dessa förändringar beskrivs 
inte Fidesz som ett högerextremt parti 

– mycket beroende på att det i Ungern 
finns många extrema mindre partier, 
som även är våldsamma. Ett av partierna 
har vuxit och tagit sig in i parlamentet. 
Rörelsen för ett bättre Ungern, känt un-
der namnet Jobbik, är ett nationalistiskt 
parti som i april 2014 gick framåt för 
tredje valet i rad och enligt preliminära 
siffror fick 20,5 procent av rösterna. 

Jobbik grundades 2003 av en grupp unga 
konservativa universitetsstuderande män 
som reagerade mot den ekonomiska libe-
raliseringen av Ungern. Partiet uttrycker 
ett starkt motstånd mot den globala ka-
pitalismen. Man vill att ekonomin ska 
stå under statlig kontroll och man visar 
föga respekt för det parlamentariska sys-
temet. 

Jobbik beskriver sig som ett princip-
fast, konservativt, radikalt patriotiskt 
och kristet parti. Målet är, säger man, att 
försvara ungerska värden och intressen 
och partiet säger sig stå upp mot alla 
försök att underminera nationen som 
grunden för människans gemenskap.4 

Partiet är antiziganistiskt och antisemi-

tiskt och har en stark ledare i Gábor 
Vona, som 2007 också startade en paral-
lell organisation – Det ungerska gardet 
– en paramilitär grupp som utnämnt sig 
själva till en slags gendarmer. Efter att 
gardet förbjudits 2009 bildades det Nya 
ungerska gardet (Új Magyar Garda), som 
i princip är samma organisation. Gardet 

Kampen mot grupper som utpekas som skad-
liga för nationen, är kittet som förenar Europas 
nationalistiska partier.   
   Oavsett om hotet sägs vara muslimer (Sverige-
demokraterna, franska Nationella fronten och 
österrikiska FPÖ), eller romer och judar (ung-
erska Jobbik), eller hbtq-personer (i stort sett 

samtliga) är budskapet att det egna folket  
behöver försvaras mot dessa farliga krafter. 
   Att få nationens kvinnor att föda fler barn  
är en populär lösning bland partierna. Men  
när det gäller politik för att skapa lika rättig- 
heter och möjligheter för alla oavsett kön,  
är ointresset kompakt.

Text: Annika Hamrud

nationalism in 
jämställdhet ut
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klär sig i uniformer som påminner om de 
ungerska pilkorsarna, en fascistisk milis 
som samarbetade med nazisterna under 
andra världskriget och dödade tiotusen-
tals judar.5 2011 anlände Gábor Vona till 
parlamentet klädd i gardets uniform och 
förklarade att det var en protest mot den 
försämrade säkerheten i landet.6

Männen i Nya ungerska gardet ordnar 
marscher genom romska stadsdelar. På 
en del av paramilitärernas ryggar står 
det ”Csendörség”.7 Så hette den lands-
ortsmilis som spelade en viktig roll i dep-
orteringen av judar under andra världs-
kriget. Jobbiks vice ordförande Murányi 
Levente ser positivt på Csendörség:

– Csendörség var nyttiga och effektiva. 
På den gamla goda tiden tog de den som 
begått något brott till polisstationen och 
klådde upp honom. Det var mer effek-
tivt mot kriminaliteten än långdragna 
rättsprocesser och sådana tag behöver vi 
igen.8

En av Jobbiks parlamentsledamöter 
krävde förra året en utredning av vilka 

som är judar i parlamentet.9 Det finns 
dock inga tecken på att Jobbik kommer 
att följa i det antimuslimska spår som 
flera av Europas högerpopulistiska par-
tier tagit. 

Familjen är mycket central för partiet, 
som oroar sig för att färre etniska ungra-
re föds och att moralen i landet sjunker. 
Jobbik beskriver i sitt partiprogram att 
det finns en demografisk kris, att befolk-
ningen krymper, födslotalen är för låga 
och många ungrare lämnar landet. 

Med en tydligt konservativ familje-
politik vill partiet få f ler etniska ungrare 
att skaffa f ler barn. Den heterosexuella 
kärnfamiljen ska sättas i centrum. En 
särskild familjeskattelagstiftning ska  
införas som ska stötta såväl hemma-
mammor som arbetande mödrar. Skat-
ten ska dessutom sänkas för familjer 
för varje ytterligare barn som föds vilket 
förväntas uppmuntra kvinnor att stanna 
hemma med barnen och ta hand om sina 
föräldrar när de blir gamla.

I ett lagförslag från 2012 krävde parti-

et fängelsestraff för ”sexuellt avvikande 
beteenden” och för personer som offen-
tligt sprider vad partiet kallar homosex-
uell propaganda.10

Jobbik anser att abort enbart ska vara 
tillåtet av medicinska skäl och efter 
våldtäkt eller incest. 

Familjepolitiken är en logisk följd av 
Jobbiks sätt att se på Ungern och ungrar-
na. Och även om partiet inte talar om 
raser så är det tydligt att det gör skill-
nad mellan folk och att etniska ungrare 
ska ha en särställning i Ungern. Kvin-
nans roll är moderns, hon ska föda och 
uppfostra nya ungrare. Skattepolitiken 
i kombination med en förskjutning av 
värderingar ska förmå kvinnorna att 
stanna hemma och få många barn.11

Partiet har mycket få kvinnliga poli-
tiker. Det skiljer dem dock inte från de 
f lesta övriga ungerska partierna. I hela 
det ungerska parlamentet är endast nio 
procent av parlamentarikerna kvinnor.

Jobbik illustrerar hur svårt det kan 
vara för högerextrema partier att sam-
arbeta i Europa. I nuläget tillhör partiet 

Det ungerska antisemitiska partiet Jobbik säger sig vilja försvara ungerska värden.   Foto: ATTILA KISBENEDEK/TT
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inte någon grupp i EU-parlamentet, men 
efter valet 2005 fanns där en grupp av 
högerextrema partier som gick under 
namnet ”Identitet, tradition och su-
veränitet”. Gruppen bröt dock samman 
efter bara några månader när en ital-
iensk medlem förolämpade en rumänsk 
kollega. I det gemensamma program som 
gruppen tog fram innan sammanbrottet, 
enades medlemspartierna bland annat 
om att värna ”traditionella värden”.12

Trots problemen fortsatte Jobbik sträva 
efter samarbete och 2009 skapades på 
partiets initiativ en fempartisamman-
slutning (Alliance of European National 
Movements, AENM) där dock inte alla 
hade plats i EU-parlamentet. Partierna 
var Jobbik, franska Nationella fronten, 
Italiens Fiamma Tricolore, svenska Na-
tionaldemokraterna och belgiska Na-
tionella fronten.13 De fem partierna 
signerade ett niopunktersprogram som 
bland annat handlade om ”traditionella 
värderingar” för att stärka familjer och 
lösa det demografiska underskottet 
samt krav på att Europa skulle skyddas 
mot religiös, politisk och ekonomisk im-
perialism.14 

Men 2011 lämnade den största medlem-
men, franska Nationella fronten, grup-
pen när dess partiledare Marine Le Pen 
gick med i sammanslutningen European 
Alliance for Freedom, EAF.15 Till dess 
medlemmar hör även Kent Ekeroth från 
Sverigedemokraterna.

Tillsammans med Geert Wilders ned-
erländska Frihetsparti har Marine Le 
Pen på senare tid tydligt uttalat att de 
inte kan tänka sig att samarbeta med 
det antisemitiska Jobbik. Jobbik slår till-
baka och hävdar att de numera inte har 
någonting gemensamt med Nationella 
fronten förutom kritiken mot EU. Job-
bik säger att Nationella fronten och de  
andra partierna har blivit liberala. Ung-
ern har ingen stor f lyktinginvandring 

och få muslimer och Jobbik har inte hel-
ler mycket gemensamt med de andra 
partiernas invandrings- och muslimfien-
tlighet.16

I den ungerska politiken är det tydligt 
var Jobbik står i frågor som rör kvinnor 
och jämställdhet. Men när man tittar på 
hur partiet röstar i EU-parlamentet är 
det svårare att förstå partilinjen. Faktum 
är att Jobbik f lertalet gånger har röstat 
för förslag som har en positiv inverkan 
på kvinnors rättigheter. När det handlar 
om förslag om jämställda styrelser och 
lika lön har partiet röstat  med parla-
mentsgruppen Europeiska folkpartiet, 
där svenska kristdemokrater och mode-
rater ingår. Detta i motsatts till hur par-
tier som Nationella fronten, Österrikiska 
Frihetspartiet FPÖ och Dansk folkeparti 
har röstat. 

När det kommer till att stärka invan-
drade kvinnors rättigheter röstar dock 
Jobbik alltid nej. Partiet stödjer heller 
aldrig några som helst rättigheter för 
homo-, bi-, trans- och queerpersoner 
(hbtq).17 

Att Jobbik varken röstar mot stärkta 
rättigheter för kvinnor, eller lägger ner 
sina röster som andra EU-skeptiska par-
tier ofta gör, kan bero på deras parla-
mentsledamot Krisztina Morvai. 

Trots att Krisztina Morvai inte är 
medlem i partiet är hon förutom EU- 
parlamentsledamot även partiets presi-
dentkandidat.18 Morvai är jurist och 
har undervisat på universitet i USA och 
representerat Ungern i FN:s kommitté 
som granskar hur länderna följer Kon-
ventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor (CEDAW). 
Hennes forskningsområde är bland an-
nat abort, brottsoffer, hiv-positivas rät-
tigheter, barnmisshandel och sexuellt 
utnyttjande, prostitution, diskriminer-
ing och mäns våld mot kvinnor. Hon har 
också arbetat för Europarådet för män-
skliga rättigheter. Paradoxalt nog är hon 
samtidigt uttalad antisemit och en pro-
ungersk nationalist. 

Österrike och FPÖ
En entusiastisk publik svingar rödvita 
f laggor och skriker som om det vore 
Eurovisionsfinal. Det är full rulle på 
Frihetspartiet (Freiheitliche Partei Öster-
reichs), FPÖ:s, möten. Ledaren Heinz-
Christian Strache, känd som HC, turn-
erar tillsammans med det österrikiska 
dansbandet John Otti band, som spelar 
partiets senaste signaturmelodi ”Liebe 
ist der Weg” (Kärlek är vägen) som är en 
kärlekssång till honom själv.19 

Utanför festivalområdet där partiets 
massmöte hålls, står motdemonstranter-

na. De har sina egna ramsor som hand-
lar om att HC Strache och hans parti är 
nazister.20

På Youtube kan man lyssna på HC Stra-
ches budskap mer direkt. I skinnjacka, 
hörlurar och mörka glasögon rappar han 
till en slags ompa-reggea med techno-
inslag.21 Han klagar på regeringen och 
Bryssel, på de gröna och socialdemokra-
terna och uppmanar: ”Ställ dig upp om 
du är för Heinz-Christian Strache”.

Österrike är ett katolskt och konserva-
tivt land där kvinnor oftast sköter hem 
och barn. På senare år har f ler kvinnor 
börjat arbeta, men en hög andel jobbar 
deltid för att också hinna med hemmet.22 
Österrikarna går i pension tidigare än i 
många andra EU-länder och födelsetalen 
är låga. Skolsystemet är gammalmodigt 
och bygger på att mamman finns hem-
ma och lagar lunch och hjälper till med 
läxor på eftermiddagarna. 

Frihetspartiet, FPÖ, grundades 1956. 
Friedrich Peter, före detta medlem i det 
tyska nazistpartiet NSDAP och frivillig  
i nazistiska säkerhetsstyrkorna Waffen-
SS, var partiets ordförande åren 1958-
1978. 

Jörg Haider blev partiledare 1986 och 
med honom kom FPÖ:s framgångar. Han 
blev snabbt guvernör i den österrikiska 
delstaten Kärnten, men 1991 tvingades 
han avgå från sin post efter att ha ut-
talat sig positivt om nazisternas arbets-
marknadspolitik.23

I valet 1999 fick FPÖ 27 procent av 
rösterna och det konservativa Öster-
rikiska folkpartiet, ÖVP, bjöd in FPÖ till 
en regeringskoalition. Detta fick stor 
uppmärksamhet i Europa och ledde till 
att EU införde sanktioner mot Österrike, 
eftersom man ansåg att den österrikiska 
regeringen legitimerade högerextremis-
men i Europa. Regeringstiden var inte 
framgångsrik för FPÖ som vid valet 
2002 backade stort och inte fick mer än  
10 procent av rösterna.24

2005 plågades partiet av interna strid-
er och Jörg Haider, som tidigare hade för-
lorat sin partledarplats, bildade partiet 
Alliansen för Österrikes framtid, BZÖ.  
I följande val gick BZÖ fram stort och tog 
över FPÖ:s plats som regeringspartner.

Haider dog i en bilolycka hösten 2008. 
Efter hans död avslöjades det att han levt 
ett dubbelliv med en manlig partikamrat 
samtidigt som han var gift. Detta trots 
att han politiskt sett varit mycket nega-
tiv till alla politiska förbättringar för  
homosexuella. 

Haider hade efterträtts i sitt gamla  
parti av den karismatiske Heinz-Christian  

l JOBBIK (Ungern)
Gábor Vona studerade till historielärare när 
han var med och grundade Jobbik 2003. 
När han var 28 år blev han dess ledare. 
Samma år, 2007, grundade han Magyar 
Gárda – Det ungerska gardet – en para-
militär organisation som använder samma 
symboler som pilkorsrörelsen, vilka un-
der andra världskriget hjälpte de tyska 
nazisterna att döda judar. Efter att gardet  
förbjöds 2009 startades Nya ungerska 
gardet. 
I valet till EU-parlamentet 2009 fick Job-
bik 14 % vilket gav dem tre platser. Partiet 
förväntas göra ett bra val även 2014.
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Strache. Strache har förändrat FPÖ. Han 
vill att partiet ska framstå som Israel-
vänligt och inriktar sig istället på att 
varna för den muslimska invandringen. 
Många bedömare menar att partiet un-
der hans ledning blivit mer extremt i sin 
retorik.

Ompaketeringen från att ha varit ett 
nazianstruket parti till att bli ett invan-
dringsfientligt och framför allt anti-
muslimskt parti – samma ompaketer-
ing som franska Nationella fronten och 
Sverigedemokraterna arbetar på – har 
inte alltid fungerat för FPÖ. De antisemi-
tiska dragen och en tveksamhet till att 
helt ta avstånd från nazismen finns fort-
farande kvar.25 Strache har f lera gånger 
uppmärksammats för sin antisemitism 
och för att ha hyllat nazistiska veteraner 
från andra världskriget. 

Straches viktigaste frågor inför valet  
i Österrike 2013 var att förbjuda moskéer, 
minareter och muslimska kvinnors  
huvuddukar. Han vill även förbjuda 
predikan på andra språk än tyska. Par-

tiet har också delat ut dataspel där man 
kan skjuta på moskéer, minareter och 
böneledare. Den regerande koalitionen 
mellan socialdemokrater och konserva-
tiva behöll med liten marginal sin ma-
joritet i valet, men stödet för dessa två 
tidigare helt dominerande partier är nu 
rekordlågt. Valdeltagandet gick också  
i botten. FPÖ fick över 20 procents stöd 
medan BZÖ förlorade stort.26

Kvinnor och familjefrågor tar ingen 
större plats i Straches retorik. Men 
med utgångspunkt i sin islamofobi, 
som oftast riktas mot den turkiska  
minoriteten i landet, hävdar FPÖ i kam-
panjer att man stödjer kvinnors rät-
tigheter. Detta handlar egentligen om att 
lyfta fram vad partiet anser kan hända 
om den fortsatta invandringen av turkar 
inte stoppas. FPÖ varnar för att Österrike 
”islamiseras” och att detta kommer att 
drabba österrikiska kvinnor.27

FPÖ har i en handbok beskrivit hotet 
från muslimer som demografiskt, man 
säger att muslimska kvinnor föder för 

många barn men även att barn till öster-
rikiska kristna kvinnor kommer att om-
vändas till muslimer om man inte lyckas 
stoppa invandringen. FPÖ hävdar vidare 
att hälften av alla barn i Österrike kom-
mer att vara muslimer år 2050. 

För att lösa de demografiska problem 
som FPÖ anser att Österrike har, förord-
ar partiet en aktiv familjepolitik för  
österrikarna. I partiprogrammet kan 
man läsa att familjen är ett partnerskap 
mellan en man och en kvinna med ge-
mensamma barn, en naturlig kärna som 
håller ihop ett väl fungerande samhälle 
och gör det uthålligt. Argumentationen 
är klassisk nationalistisk. Män och kvin-
nor ska inta olika positioner i nationen.28

FPÖ vill att det stöd som nu går till barn-
omsorg istället ska gå till familjerna så 
att en förälder kan ta hand om barnen 
fram till skolstart – ett förslag som, 
med tanke på att så många österrikiska 
kvinnor redan är hemmafruar, antag-
ligen skulle leda till ännu färre yrkes-
arbetande kvinnor. Att partiet inte vill 
bygga ut förskolan handlar dels om dess 
libertarianska ideologi om så lite statlig 
inblandning som möjligt, men också 
om dess nationalistiska syn på en tradi-
tionell familjebildning. 

Aborter är tillåtna till och med vecka 
tolv i Österrike. Därefter krävs särskilt 
tillstånd. Men i realiteten är det i stora 
delar av landet svårt att få göra abort 
eftersom läkare har rätt att vägra att ut-
föra ingreppet med hänvisning till sam-
vetsfriheten. Aborter täcks heller inte av 
sjukförsäkringen. 

FPÖ gör sin egen tolkning av lagen och 
menar att aborter egentligen är olagliga, 
men att det inte är straffbart att genom-
gå en abort. FPÖ vill att de allmänna me-
del som används för aborter istället ska 
användas för att uppmuntra kvinnor till 
att föda barnen och behålla dem.29

I Europaparlamentet röstar FPÖ oftast 

l FPÖ (Österrike)
FPÖ leds av Heinz-Christian Strache, 
kallad HC Strache. 
Partiet är starkt negativt till invandring, 
förutom att HC Strache uttryckt sig posi-
tivt om Serbien varifrån många invandrare 
kommit till Österrike. FPÖ har starka band 
till belgiska Vlaams Belang liksom även 
Dansk folkeparti och Sverigedemokrater-
na. På senare tid har banden till franska 
Nationella fronten stärkts.
FPÖ är landets tredje största parti med 40 
av 183 mandat i Nationalrådet. 
Inför EU-parlamentsvalet visar opinions-
undersökningar höga siffror för FPÖ.

HC Strache leder österrikiska FPÖ.  Foto: RONALD ZAK/TT
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på samma sätt som franska Nationella 
fronten. Dessa två partier stödjer inga 
förslag som syftar till att stärka kvin-
nors eller hbtq-personers rättigheter. De 
röstar antingen emot, lägger ner sin röst 
eller avstår från att rösta.30

Frankrike och  
Nationella fronten
Frankrike är i vissa avseenden ett kon-
servativt land, där alla partier från väns-
ter till höger har drag av protektionism. 
Samtidigt är skillnaderna mellan vänster 
och höger tydliga. För att förstå fransk 
politik bör man också komma ihåg att 
Frankrike en gång var världens näst 
största kolonialmakt, och bland annat 
hade Algeriet, Marocko, Tunisien och  
Vietnam under sig. 

Nationella fronten (Front National) var 
från början ett valförbund som samlade 
den spretiga extremhögern i Frankrike. 
Fronten bildades 1972 av Jean-Marie Le 
Pen, veteran från Algeriet-kriget. I led-
ningen för partiet satt nazianstrukna 
personer som hade arbetat för Vichy-
regeringen, som ledde landet under den 
tyska ockupationen under andra värld-
skriget, eller för det nazistiska säker-
hetsförbandet Waffen-SS. Inom partiet 
fanns länge både de som ville arbeta 
parlamentariskt och de som ville se ett 

våldsamt övertagande av makten. Med 
tiden blev Nationella fronten dock allt-
mer parlamentariskt och dessutom helt 
och hållet personifierat av sin dåvarande 
ledare Jean-Marie Le Pen.

Partiet har i alla år varit fientligt mot 
invandring. Invandrare har beskyllts för 
hög brottslighet och arbetslöshet, för att 
sprida aids och för att underminera den 
franska kulturen. Nationella fronten vill 
att de fria marknadskrafterna ska styra 
i Frankrike, men är samtidigt protek-
tionistiskt, anti-globalistiskt och anti-
amerikanskt. Partiets nationalistiska 
ideologi leder till ett starkt betonande av 
traditionen och att det är viktigt att barn 
uppfostras till att bli goda fransmän.

Jean-Marie Le Pen har f lera gånger 
dömts för uttalanden där han förnekat 
och förringat Förintelsen. Han har ock-
så sagt att ”raser är inte lika mycket 
värda”.31

Nationella fronten är väletablerat, men 
har samtidigt aldrig accepterats av övri-
ga partier i landet som i över 200 år har 
haft mottot: ”Frihet, jämlikhet, broder-
skap”. Först i och med att Jean-Marie 
Le Pens dotter, Marine Le Pen, tog över  
partiledarskapet har partiet börjat tala 
om ”republiken Frankrike”, vilket inne-
bär att det accepterar idéerna från den 

franska revolutionen. Under många år 
har Nationella fronten haft ett stöd på 
omkring 15 procent av rösterna och 
ibland över 20 procent i lokala val. 

Marine Le Pen säger sig ha rensat ut  
antisemitismen i partiet. De som ställer 
upp i val för Nationella fronten och tidi-
gare har varit exempelvis Förintelsen-
förnekare måste garantera att de inte 
kommer att uttala sådana åsikter. 

Marine Le Pen har i viss mån lyckats 
ompaketera partiets budskap utåt men 
hennes nya fokus, på muslimer, har lett 
till att hon åtalats för hets mot folk-
grupp. Detta efter att hon jämställt mus-
limska bönestunder på franska gator 
med den nazityska ockupationen under 
andra världskriget.

Det franska systemet med majoritetsval 
i enmansvalkretsar missgynnar Nation-
ella fronten, som i de f lesta val inte fått 
några ledamöter i Nationalförsamlingen. 
Marine Le Pen var i senaste valet 2012 
nära att vinna sin valkrets, men istäl-
let lyckades hennes systerdotter Marion 
Maréchal-Le Pen bli en av partiets två 
ledamöter i den nuvarande National-
församlingen.

Nationella fronten är ett national-
istiskt parti som vill att franska kvin-
nor ska föda f ler franska barn. Partiet 

Nationella frontens ledare Marine Le Pen jämför sig gärna med Frankrikes nationalhelgon Jeanne d’Arc.  Foto: JOEL SAGET/TT
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framhäver i sitt partiprogram familjen 
som samhällets grundpelare. Familjen 
ska skyddas, värderas och bevaras. Med 
familj menar Nationella fronten den 
heterosexuella kärnfamiljen, med en 
mor som arbetar i hemmet och tar hand 
om barnen och en far som lönearbetar. 
Föräldrarna ska dessutom ha franska 
rötter.

Nationella fronten oroar sig över att 
det föds för få barn i landet. I sitt parti-
program skriver man att nativiteten är 
2,02 barn per kvinna totalt, och 1,8 barn 
per ”fransk” kvinna. Fransk är man, en-
ligt Nationella fronten, om man varit det  
i f lera generationer eller gjort sig 
förtjänt av att vara medborgare i landet. 

Partiet kritiserar landets senaste regerin-
gar för att ha fört en politik som mot-
verkar snarare än uppmuntrar familjer 
att skaffa barn. Kritiken riktar sig mot 
att Frankrike delvis tagit bort sam-
beskattningen av par och höjt pensions-
åldern, vilket Nationella fronten särskilt 
menar har drabbat franska kvinnor med 
f ler än tre barn. Sambeskattning gör det 
mer lönsamt för en familj att en i paret 
arbetar och den andra är hemma, medan 
särbeskattning uppmuntrar båda föräl-
drarna att arbeta. 

Nationella fronten vill också införa ett 
vårdnadsbidrag för att få en förälder att 
vara hemma med barnen. Detta står i 
stark kontrast mot den gratis allmänna 
förskola som många franska barn an-
nars går i idag. Vårdnadsbidraget skulle 
motsvara 80 procent av minimilönen  
i tre år från att man får sitt andra barn, 
för tredje barnet skulle man få mot-
svarande bidrag i fyra år. Föräldrar som 
väljer vårdnadsbidrag skulle få en sär-
skild juridisk och social status, som inne-
bär rätt till yrkesutbildning för den hem-
mavarande föräldern när barnen börjat 

skolan. Förslaget inbegriper också ett 
särskilt socialt skydd som faller ut även 
om man inte yrkesarbetat och kvinnor 
som uppfostrat minst tre barn ska ha 
rätt att gå i pension tidigare. 

Även barnbidraget ska uppmuntra 
franska familjer att skaffa f ler barn. 
Barnbidraget anser Nationella fronten 
ska ges endast till familjer där minst 
en förälder är ”fransk”. Familjer där 
både mannen och kvinnan har utländsk 
bakgrund ska inte få barnbidrag. Bidra-
get ska också höjas, men föräldrarna 
förutsätts då ta ansvar för barnen. Om 
de missköter sig ska barnbidraget helt 
eller delvis dras in, efter domstolsbeslut.  
Nationella fronten beskriver i sitt parti-
program ett allmänt moraliskt förfall i 
samhället. Man menar att kärnfamiljer-
na har förstörts och att det saknas tydli-
ga gränser. 

Inför valet 2012 uppstod en infekterad 
debatt i Frankrike om vad som kallades 
”bekvämlighetsaborter”. Det påstods 
att kvinnor använder abort som preven-
tivmetod och  Nationella fronten ansåg 
att dessa inte skulle betalas av allmänna 
medel. 

Debatten initierades i en tv-sändning 
av partiets vice ordförande Louis Aliot, 
som också är gift med Marine Le Pen.  
I en påföljande diskussion förklarade 
han att när abort används istället för 
preventivmedel ska den inte betalas  
av det allmänna. Han ställde också äld-
res vårdbehov mot kostnaderna för 
aborter.32

Trots kritiken försvarar Marine Le Pen 
den franska lagen som ger kvinnor rätt 
till fri abort fram till 22:a veckan. Sam-
tidigt har hennes far Jean-Marie Le Pen, 
uttryckt starkt stöd för förslaget till nya 
restriktiva abortlagar i Spanien.33 

Effekten av partiets dubbla position 
är att Nationella fronten lyckas locka 
kvinnliga väljare som inte vill att abort 
ska förbjudas, samtidigt som de inte 
stöter bort abortmotståndarna. 

Våren 2013 röstade Frankrike igenom 
en lag som ger samkönade par rätt att 
gifta sig och adoptera barn. Marine Le 
Pen menar att kampen mot lagen måste 
fortgå så att den rivs upp. Hon beskriver 
homosexuellas rättigheter som en del 
av genusidéer som – likt ”så mycket an-
nat ont” – kommer från USA.34 Homo-
sexuella får ha sitt privatliv men det 
ska inte ”manifesteras”, menar hon. 
Hon är dock inte ensam om dessa idéer. 
Förra året hölls stora marscher i Paris 
mot samkönade äktenskap och i år har 
samma grupper reagerat starkt på ryk-

ten om att skolelever ska lära sig om 
jämställdhet och genus. Ytterligare ett 
f lertal demonstrationer med upp till en 
miljon deltagare har hållits. Förutom  
homoäktenskap är demonstranterna 
motståndare till aborter, genusteorier 
och pappaledighet – ofta som en reaktion 
mot den socialistiske presidenten Fran-
çois Hollandes politik. Många medlem-
mar i Nationella fronten har gått med  
i demonstrationerna, men partiet har 
inte deltagit officiellt då det inte har 
varit välkommet. Trots det har Marine 
Le Pen kunnat rida på den konservativa 
protestvågen. I lokalvalen i mars gick 
partiet starkt framåt och vann borg-
mästarval i elva kommuner.

Marine Le Pen har en vision om att kun-
na påverka EU:s politik genom att bilda 
en stark nationalistisk grupp i EU-parla-
mentet med partier från många länder.35 
Blir detta verklighet kan man utifrån 
de aktuella partiernas program utgå 
ifrån att gruppen kommer att vara mot-
ståndare till reformer för kvinnors och 
hbtq-personers rättigheter. Hittills har 
Nationella fronten varit mycket negativt 
till alla förslag som syftat till att stärka 
rättigheter för hbtq-personer, liksom till 
frågor gällande sexualundervisning och 
fri abort.36

Nederländerna och  
Frihetspartiet PVV
Nederländerna är liksom Frankrike ett 
land med en kolonial historia. Den stör-
sta kolonin Indonesien, som blev fritt 
från Nederländerna 1945, har världens 
största muslimska befolkning. Det finns 
en stor indonesisk minoritet i Neder-
länderna. 

På 1980- och 1990-talen fanns det f lera 
högerextrema partier i Nederländerna. 
Under den här tiden var gränsen skarp 
i politiken. De etablerade partierna ville 
inte ha någonting alls att göra med  
nationalistiska eller högerpopulistiska 
partier. Dessa kopplades samman med 
de inhemska nazistiska förrädare som 
fanns under andra världskriget. 

Ett helt nytt kapitel för Nederländerna 
inleddes med en sociologiprofessor och 
kolumnist som hette Pim Fortuyn. For-
tuyn var öppet homosexuell och argu-
menterade mot mångkultur, invandring 
och islam. Efter att ha fått stor uppmärk-
samhet i media bildade han i februari 
2002 partiet Pim Fortuyns lista, PFL. 
Hans popularitet växte mycket snabbt 
under den vårens valrörelse. 

När han kort före valet mördades fick 

l NATIONELLA FRONTEN (Frankrike)
Partiets grundare Jean-Marie Le Pen läm-
nade 2011 över ledarskapet till sin dotter 
Marine Le Pen. 
Nationella fronten fick 13,6 % i första 
omgången av valet till Nationalförsam-
lingen 2012, men vann sedan bara två av  
enmansvalkretsarna. I presidentvalet sam-
ma år fick Marine Le Pen 17,9 %. I det se-
naste lokalvalet gjorde partiet stora fram-
steg, trots att det inte deltog i så många 
kommuner. 
I opinionsundersökningar inför valet till 
EU-parlamentet 2014, ligger Nationella 
fronten högst bland de franska partierna. 
Utifrån dessa siffror skulle partiet få 20 
mandat (av 766), jämfört med nuvarande 3.



30

partiet än större uppmärksamhet. I va-
let blev PFL näst största parti och tog 
plats som del av en koalitionsregering. 
Men utan sin ledare tog det inte lång tid  
innan PFL sprack. Det ledde till att även 
regeringen föll ihop och det blev nyval. 
PFL hamnade i opposition och tynade se-
dan bort.  

Vid samma tid fanns två parlaments-
ledamöter som även de utmärkte sig 
genom att kritisera islam: Geert Wil-
ders och Ayaan Hirsi Ali från det liberal-
konservativa Folkpartiet för frihet och 
demokrati, VVD. Ayaan Hirsi Ali blev 
känd för sitt starka engagemang mot 
könsstympning och tvångsgifte. Hon 
gjorde f lera kontroversiella uttalanden 
om islam och producerade tillsammans 
med filmaren Theo van Gogh en kortfilm 
som många muslimer världen över upp-
fattade som kränkande. Några månader 
efter premiärvisningen blev Theo van 
Gogh mördad och Ayaan Hirsi Ali mord-
hotad. Mördaren visade sig vara en radi-
kal islamist. Ayaan Hirsi Ali har idag 
lämnat Nederländerna och lever i USA.

Geert Wilders hamnade under samma 
tid i strid med sitt parti, bland annat an-
gående Turkiets EU-ansökan. Han blev 

politisk vilde i parlamentet och bildade 
2006 Frihetspartiet, PVV,37 som redan 
samma år fick 15,9 procent i valet och 
nio mandat i senaten. Partiet har dock 
bara en medlem och det är Geert Wil-
ders. Han väljer ut personer som får sitta 
i parlamentet som representanter för 
PVV, men ingen av dem får bli medlem 
i hans parti.

Geert Wilders blev också han interna-
tionellt känd genom en film, Fitna, som 
lades ut på internet 2008. Filmen är 17 
minuter lång och driver tesen att islam 
uppmuntrar till terrorism, antisemitism, 
våld mot kvinnor och våld mot och un-
derkastelse av icke-troende och homo-
sexuella.38

Fitna ledde till stor upprördhet i den 
muslimska världen och nederländska 
företag utsattes för bojkotter. Wilders 
åtalades för hets mot folkgrupp i Neder-
länderna. När han 2009 bjöds in till Stor-
britannien av partiet United Kingdoms 
Independence Party, UKIP, förvägrades 
han inträde till landet eftersom brittiska 
myndigheter ansåg att han uppmun-
trade till hat. 2010 bjöd UKIP in honom 
på nytt, och denna gång tilläts han resa 
in och kunde visa sin film i överhuset.39  

2011 friades Geert Wilders även för åtalet 
om hets mot folkgrupp i Nederländerna.

Wilders är i grunden libertarian. Han 
vill att staten ska ha så lite som möjligt 
att göra med landets ekonomi och män-
niskors liv. Som libertarian säger han 
sig kämpa för yttrandefriheten som han  
menar ska vara maximal. Samtidigt driv-
er han en kamp för att förbjuda Koranen i 
Nederländerna. Han likställer islam med 
nazismen och menar att eftersom Mein 
Kampf är förbjuden ska även Koranen vara 
det. 

Wilders fokuserar på två frågor: anti- 
islam och anti-EU. Han har en tydlig agen-
da som bygger på Eurabiateorin40 och 
hävdar att det finns en muslimsk plan att 

l PVV (Nederländerna)
Frihetspartiet, PVV, grundades av Geert 
Wilders och han styr sedan dess i princip 
partiet ensam som dess enda medlem.  
I PVV:s partiprogram nämns inga familje-
frågor eller jämställdhetsfrågor. En men-
ing sammanfattar hbtq-politiken: ”Homo-
sexuella ska skyddas mot islam”. 
PVV har i opinionsmätningarna inför EU-
parlamentsvalet varit i ledning, men stö-
det för Geert Wilders är nu i gungning.

Nej tack till EU och islam,  
säger Geert Wilders, ledare  
för nederländska PVV.
Foto: JENNY ELIASSON/EXPO
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ta över hela Europa så att man kan införa 
sharialagstiftning. Det enda som sägs om 
kvinnor i PVV:s partiprogram är att par-
tiet vill införa en skatt som ska betalas av 
kvinnor som bär huvudduk. Skatten kal-
las ”kopvoddentax” – som kan översättas 
med ”huvudtrase-skatt”.41

I förhandlingarna som hölls för att 
Wilders skulle stödja den förra neder-
ländska regeringen, ställde han krav på 
ett totalförbud för burka och nikab samt 
förbud mot dubbelt medborgarskap. Koa-
litionspartierna gick med på detta, men 
när regeringen sedan inte höll genom-
fördes förslagen aldrig. 

Nederländerna har sedan länge uppfat-
tats som ett land med hög tolerans gen-
temot minoriteter, och ofta jämförts med 
Danmark och Sverige, som också enligt 
OECD (Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling) är toleranta 
länder.42 Forskningen visar att Neder-
länderna generellt inte blivit ett mer 
intolerant land. Däremot är toleransen 
– till skillnad från de f lesta andra länder 
– högre för hbtq-personer än för invand-
rade. Geert Wilders beskriver det som att 
man i Holland har slutat att vara toler-
ant mot de intoleranta.43 Andra bedö-
mare beskriver en utveckling där den 
tidigare så starka gräns som fanns mel-
lan högerextrema och övriga partier inte 
längre upprätthålls. Wilders och PVV har 
istället fått inverkan på den nederländ-
ska politiken. En tydlig följd är en mer 
restriktiv migrationspolitik.

Nederländerna anses i olika undersök-
ningar ha Europas bästa jämställdhet. 
Detta gäller utbildning och politiskt del-
tagande, våldet mot kvinnor är lägre och 
man har lägst antal tonårsgraviditeter 
och tonårsaborter.

Samtidigt är många nederländska 
kvinnor fortfarande inte ekonomiskt 
oberoende. En stor del av dem har in på 
2000-talet varit hemma med sina barn 
och i konservativa delar av landet är det 
fortfarande så. Olika satsningar har lett 
till att förvärvsfrekvensen bland kvinnor 
ökat, men de arbetar i mycket stor ut-
sträckning halvtid. Därför är kvinnorna 
också beroende av en makes inkomst. 
Barnomsorg är dyrt, men även när barnen 
börjat skolan arbetar mamman deltid.44

Det är mot bilden av ett relativt jäm-
ställt Nederländerna som Geert Wil-
ders målar upp hotet från islam. Så kan 
förslag som i praktiken begränsar mus-
limska kvinnors frihet, paketeras som ett 
försvar för liberala värden. 

Geert Wilders gör nu karriär världen 
över som antimuslimsk agitator. Han  

reser ständigt och är ofta talare vid 
olika konferenser och arrangemang. 
2012 var han i Sverige, hitbjuden av den  
antimuslimska organisationen Tryckfri-
hetssällskapet i Malmö. Besöket ledde 
till våldsamma protester och ett stort 
polispådrag.

Wilders är en stor beundrare av Israel, 
som han besöker ofta. Han har tidigare 
tagit avstånd från Nationella frontens 
förre ledare Jean-Marie Le Pen och FPÖ:s 
tidigare ledare Jörg Haider och kallat 
dem fascister. 

– Jag är väldigt rädd för att jämföras 
med fel höger, fascisterna, sa Wilders i en 
intervju med BBC 2009.45

Trots detta har han nu slagit sig ihop 
med just dessa partier. Tillsammans med 
Nationella frontens Marine Le Pen med-
delade Wilders i november 2013 att han 
siktar på att bilda en ny grupp i parla-
mentet. Nationella fronten och PVV 
har bjudit in österrikiska FPÖ, belgiska 
Vlaams Belang och Sverigedemokraterna 
till denna nya grupp.46 Målet med grup-
pen – för Wilders – är att arbeta emot EU.

Om man ser till hur PVV agerar i EU-
parlamentet för närvarande, stöder 
partiet inga förslag som syftar till att 
stärka kvinnors eller hbtq-personers 
rättigheter. Förutom initiativ mot köns-
stympning och annat som partiet kan 
sammankoppla med sin anti-islamism. 
Skillnaden mellan PVV å ena sidan och 
FPÖ och Nationella fronten å den andra 
är att PVV i högre grad lägger ner sina 
röster för att markera sitt motstånd 
mot att EU-parlamentet ens lyfter dessa 
frågor.47 Detsamma gäller i nederländ-
ska senaten – partiet röstar alltid med 
de konservativa och aldrig för några pro-
gressiva förslag för kvinnors rättigheter. 

Wilders ställning som ”sanningssägare” 
i Nederländerna har på senare tid fått 
sig en törn. Vid ett möte efter lokal- 
valen i slutet av mars 2014 frågade Geert 
Wilders åhörarna: ”Vill ni ha f ler eller 
färre marockaner i den här staden och  
i det här landet?” Sympatisörerna ropade 
då ”Färre, färre, färre”. De muslimer 
som Wilders och hans meningsfränder 
har problem med  tillhör inte den stora 
grupp i Nederländerna som har rötter i 
Indonesien, utan är invandrare av första 
och andra generation från Marocko och 
Turkiet.48

Hejaklacksramsor om att kasta ut 
marockaner, visade sig vara gränsen för 
f lera av PVV:s kommunala företrädare 
som just hade valts och de hoppade av. 
Detsamma gjorde ledamöter i senaten. 
Vid polisstationerna har det ringlat köer 

av människor som velat anmäla Wilders 
för rasism och stödet i opinionen har 
sjunkit markant. 

Sverige och  
Sverigedemokraterna
Den svenska extremhögern hade, liksom 
stora delar av resten av Europas över-
vintrade fascister och nazister, svårt att 
vinna gehör för sina idéer under efter-
krigstidens första decennier. De grupper 
som trots allt försökte, levde en tynande 
tillvaro. Under 1970-talets slut lanse-
rades den rasistiska kampanjorganisa-
tionen Bevara Sverige svenskt, BSS, som 
ett försök att hitta en ny strategi för den 
marginaliserade extremhögern. Grup-
pens enda fokus var att rädda det sven-
ska folket från en ”förintelse”. Endast 
”etniskt besläktade människor från kul-
turellt närstående länder” skulle släppas 
över gränsen. Adoptioner av utländska 
barn skulle förbjudas och abortpolitiken 
skulle ”bli restriktivare”.49

För BSS var familjepolitiken central. 
Tillsammans med en radikalt förändrad 
migrationspolitik, var den nyckeln till 
nationen Sveriges överlevnad. 

Inspirerad av utvecklingen i Europa, 
bland annat bildandet av Nationella 
fronten i Frankrike, växte drömmen 
om att starta ett parti. BSS gick i slutet 
av 1980-talet ihop med Framstegs- 
partiets lokalavdelning i Stockholm 
och bildade Sverigepartiet. På papperet 
var det en logisk symbios. Framstegs-
partiet hade tidigare krävt såväl begrän-
sad invandring som ”rättvisa åt man-
nen och kvinnan tillbaka till spisen”.50 

Men i praktiken blev samarbetet mindre 
lyckat. Sverigepartiet splittrades och BSS-
fraktionen bröt sig ur och bildade 1988 
Sverigedemokraterna. 

Sverigedemokraterna tog sina första 
kommunala mandat i valet 1991, men 
fick konstatera att ett annat parti, Ny 
demokrati, sög upp väljarna ur den 
stora missnöjesvåg som svepte över lan-
det. Ny demokrati tog sig in i riksdagen, 
men ramlade ur igen i valet 1994 efter 
att partiets riksdagsgrupp slitits sönder  
av interna konflikter. Samtidigt stod 
Sverigedemokraterna fortsatt nära den 
nazistiska rörelse partiet delvis kommit 
ur. 

Det skulle dröja ytterligare 16 år in-
nan ett nytt parti nådde riksdagen med 
löften om en begränsad invandring, men 
2010 lyckades Sverigedemokraterna ta 
sig in. Partiet fick 5,7 procent av röster-
na, vilket gav 20 mandat. 

Allt tyder nu på att det kommer att bli 
kvar i riksdagen även efter valet hösten 
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2014, och att de i maj 2014 kommer att 
få en företrädare i EU-parlamentet.

Sverigedemokraterna har alltid varit 
och är fortfarande ett nationalistiskt 
parti med konservativ familjepolitik. 
Partiets kärnfrågor är att minska invand-
ringen radikalt, motarbeta mångkultur, 
värna kärnfamiljen och numera även att 
motverka all spridning av muslimska ut-
tryck i samhället. Partiet har framgångs-
rikt ompaketerat sitt budskap, men det 
betyder inte att de grundläggande idéer-
na har förändrats. 

I partiprogrammet som antogs 1994 
konstaterade Sverigedemokraterna att 
”Familjen förblir den grundläggande 
beståndsdelen kring vilken vårt samhälle 
är uppbyggt”. Partiet ville införa en för-
äldrapeng som skulle göra det möjligt 
för föräldrarna att vara hemma mer med 
barnen under de tre första åren. Sam-
tidigt motsatte de sig en lagstiftning om 
pappaledighet. Ett ökat barnafödande 

skulle nås genom förbättrade ekono-
miska förutsättningar. Det gällde, som 
partiet formulerade det, att skapa ekono-
miska möjligheter för arbete i hemmet. 
En politik vars praktiska konsekvens  
i större grad skulle hålla kvinnor borta 
från arbetslivet.51 

Vid Sverigedemokraternas Landsdagar 
2011 antogs ett nytt principprogram där 
partiet beskrivs som socialkonservativt. 
Tidigare hade enbart termen nation-
alistisk använts.52 Samtidigt beskriver 
man sig som ett mittenparti. I praktiken 
röstar Sverigedemokraterna oftast med 
den borgerliga Alliansen, men i dess 
hjärtefråga, invandringen, har det ute-
slutits efter att Alliansen och Miljöpar-
tiet gjort upp om en gemensam politik. 

Sverigedemokraterna är värdekon-
servativt på ett sätt som inget annat riks-
dagsparti i Sverige. Partiet har en stark 
förankring i ett nationalistiskt synsätt 

där kvinnan ska föra släktet vidare och 
i principprogrammet framkommer en 
mycket konservativ inställning till frågor 
om familjen, hbtq-personer och aborter. 

Som enda parti i riksdagen vill Sverige-
demokraterna sänka sista abortdatum 
för fria aborter till 12 veckor.53 Den abort-
kritiska linjen drivs främst av partiets 
jämställdhetspolitiska talesperson Mat-
tias Karlsson, tillsammans med riksdag-
sledamoten Julia Kronlid. Julia Kronlid 
har tidigare röstat på Kristdemokraterna 
och säger sig ha valt Sverigedemokrater-
na för att de är tydligare mot aborter och 
äktenskap för samkönade par.54 

Precis som andra nationalistiska par-
tier säger sig Sverigedemokraterna vilja 
stärka familjerna, men en av partiets 
viktigaste frågor är att reducera anhörig-
invandringen så att familjer inte ska 
kunna förenas. Man vill kraftigt minska 
invandringen från ”kulturellt avvikande 
länder”, med vilket menas Mellanöstern 
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och Afrika, eftersom man anser att den-
na invandring – mer än övrig – hotar den 
kulturella homogeniteten i Sverige. Sam-
ma idé som en gång i tiden lanserades av 
BSS, även om de också talade om ”etnic-
itet”. Olika ord, samma konsekvens. 

Sverigedemokrater har en syn på jäm-
ställdhet som något skiljer sig från sina 
europeiska kusiners. Enligt f lera höga 
företrädare i partiet är jämställdhet 
något typiskt svenskt som ingår i den 
svenska kulturen. Linus Bylund, som är 
Jimmie Åkessons stabschef och kandide-
rar till riksdagen, menar att ”vi” har jäm-
ställdheten med oss från vikingatiden.55 
I den retoriken bortser man från att da-
gens relativa jämställdhet är ett resultat 
av politiska processer som ofta initierats 
och drivits av kvinnorörelsen. Med den 
utgångspunkten blir det också möjligt 
för Sverigedemokraterna att omfamna 
den svenska självbilden som ett jämställt 
land, medan partiet i praktisk politik  

trycker tillbaka reformer som syftar till 
att utjämna skillnader i mäns och kvin-
nors livsvillkor. Man ser inte feminismen 
som en väg mot jämställdhet, den är  
i stället ett hot. 

Att Sverigedemokrater i vissa av-
seenden är positiva till den svenska jäm-
ställdheten hindrar inte partiet från att 
understryka kvinnor och mäns olikheter. 
Sverigedemokraterna lyfter i sitt princip-
program vad de kallar ”de medfödda 
skillnaderna mellan män och kvinnor”. 
Dessa skillnader går bortom det som kan 
uppfattas med blotta ögat, skriver par- 
tiet, men de olika egenskaperna sägs 
komplettera varandra. När ordföranden 
för Sverigedemokraternas kvinnoför-
bund i en intervju i Sveriges Radio fick 
frågan om vilka dessa skillnader är, 
kunde hon dock inte svara.56

Enligt principprogrammet innebär den 
formella jämställdheten att ingen ska 
särbehandlas. Till skillnad från de andra 
europeiska nationalistiska partier prisar 
Sverigedemokraterna mycket av det jäm-
ställdhetsarbete som görs i exempelvis 
skolorna.57 Men samtidigt pekar de ut 
feminismen och genusvetenskapen som 
företeelser som visar på att ”det har gått 
för långt”.

Riksdagsledamoten Margareta Larsson 
har tidigare röstat på Kristdemokra-
terna. På sin blogg har hon skrivit att 
”könskriget” har haft ”en hemsk och 
förödande effekt på kvinnor”. Hon me-
nar att vi har fått en falsk jämställdhet 
som har lett till ”en omfattande slakt 
på varaktiga och sunda relationer”.58 

Kampen för kvinnors ställning i sam-
hället har alltså raserat den grund som 
nationen står på, familjen, menar Marga-
reta Larsson.

Inom Sverigedemokratiska ungdoms-
förbundet, SDU, är det mer vanligt att 
uttala sig grovt om feminism än i moder-
partiet. Medan högre företrädare talar 
om att feminister som håller på med 

”struntfrågor” som ordet ”hen” eller 
könsneutrala toaletter,59 kallar SDU:are 
feminismen för en ”avskumsvidrig ide-
ologi”.60 SDU:s ordförande Gustaf Kas-
selstrand predikar öppet att det är vik-
tigt med antifeminism, medan hans vice 
ordförande William Hahne nöjer sig med 
att twittra om vad han tycker om kvin-
nor med hår under armarna – något 
som enligt honom är ”feministtrams”.61 
I andra sammanhang har han uttalat att 
problemet med Sverige och det svenska 
försvaret är att det är ”feminiserat”.62 

I principprogrammet låter det annor-
lunda. Där har kvinnan en mer upphöjd 
plats som varande viktig för nationens 
fortbestånd. Sverigedemokraterna anser 
att familjen är den viktigaste och mest 
grundläggande beståndsdelen i samhäl-
let. Alla barn sägs må bäst om de lever 
med en mamma och en pappa och par-
tiet vill dubblera vårdnadsbidraget från 
3 000 kronor till 6 000 kronor. Detta ska 
uppmuntra till att en förälder stannar 
hemma och tar hand om barnen istäl-
let för att låta dem gå i förskola. Den  
forskning som gjorts på användningen 
av vårdnadsbidrag, visar att det till allra 
största delen tas ut av kvinnor. Bidraget 
är inte pensionsgrundande och studier 
visar att användarna löper större risk att 
senare ha svårt att komma tillbaka in på 
arbetsmarknaden.63

Tidigare har Sverigedemokraterna mo-
tionerat i riksdagen för frivillig sam-
beskattning,64 att ett pars inkomster slås 
ihop och beskattas gemensamt. Nu är det 
främst en fråga som drivs av SDU, som 
hävdar att detta skulle gynna kvinnor. 
Sambeskattning avskaffades i Sverige 
1971 med argumentet att det var ett hin-
der, framför allt för kvinnor, att ta sig ut 
på arbetsmarknaden. 

Jimmie Åkesson blev Sverigedemokra-
ternas partiledare 2005 och i nuläget 
finns ingen inom partiet som hotar 
hans position. Sverigedemokraterna är 
uppbyggt enligt klassisk svensk före-
ningsdemokrati och man har representa-
tion i en stor del av Sveriges kommuner 
och landsting, även om många av plat-
serna står tomma. Samtidigt är partiet 
toppstyrt och har till skillnad från an-
dra partier, inför valet 2014 presenterat 
en enda riksdagslista för hela landet.  

 

Sedan Sverigedemokraterna tog sig in  
i riksdagen 2010, har partiet etablerat 
sig på allvar i svensk politik. Men det 
lider fortfarande av samma problem som  
många andra likartade partier: 
svårigheten att locka kvinnliga väljare. 
Ett problem är att Sverigedemokraterna 

l SVERIGEDEMOKRATERNA 
Sverigedemokraterna växte långsamt 
under hela 2000-talet och kom 2010 in  
i riksdagen. Jimmie Åkesson blev medlem 
i partiet 1995, ordförande för ungdoms-
förbundet 2000 och partiledare 2005. 
Den informella partiledningen anses, för- 
utom Jimmie Åkesson, bestå av Richard 
Jomshof, Mattias Karlsson och Björn 
Söder. Sverigedemokraterna har samti-
digt en bred bas och är representerade  
i en majoritet av Sveriges kommuner, dock 
med flera tomma platser. 
Partiet ligger högt i opinionen och kom-
mer med största sannolikhet in i EU-parla-
mentet efter valet i maj 2014.

Blandad åhörarskara 
vid Sverigedemokra-

ternas partiledare 
Jimmie Åkessons tal i 

Almedalen 2013.
Foto: EXPO
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har kantats av skandaler som ger bilden 
av ett parti med en grabbig, kvinnofien-
tlig jargong. Bland annat har kvinnliga 
politiker och tjänstemän slutat efter att 
ha utsatts för sexuella trakasserier.65 

Sommaren 2010 var dåvarande ung-
domsförbundet ordförande och blivande 
ekonomiske talesperson i riksdagen, Erik 
Almqvist, ute på en krogrunda med den 
blivande medlemmen i justitieutskottet 
Kent Ekeroth. Tidigt på morgonen ham-
nade sällskapet i bråk och Erik Almqvist 
kallade en kvinna för ”lilla horan”. Efter 
stor press från medierna valde han att 
lämna riksdagen.66

Under de senaste åren har partilednin-
gen försökt ändra bilden av ett manligt 
dominerat parti. Sverigedemokraterna 
går bland annat till val 2014 på krav om 
ett stopp för delade turer inom vården, 

för att locka LO-kollektivets kvinnor.67 
Och i valet till EU-parlamentet är partiets 
toppnamn en kvinna: Kristina Winberg, 
vårdbiträde från Jönköping. En doldis  
i Sverigedemokraterna, som får chansen 
att representera partiet i Bryssel, och 
öppna dörrar till en väljarmålgrupp 
man har haft svårt att nå. I det absoluta 

toppskiktet lyser dock kvinnorna med 
sin frånvaro. Men f lera kvinnor talar för  
partiet, ofta som företrädare för dess 
kvinnoförbund. 

Sverigedemokraterna har motionerat  
i riksdagen om att bidragen till partier-
nas kvinnoorganisationer ska avskaf-
fas.68 Samtidigt ansökte de själva om att 
få pengar till ett kvinnoförbund – ett 
förbund som påstås ha bildats enbart för 
att komma åt just detta bidrag.69 Sver-
igedemokraternas kvinnoförbund är 
negativt till feminism som princip. Vid 
sidan om att vilja avskaffa internationel-
la kvinnodagen 8 mars är en av de vikti-
gaste frågorna för förbundet hedersvåld, 
vilket de kopplar till andra kulturer än 
den ”svenska”.70 

Överlag blir våld mot kvinnor enligt 
Sverigedemokraternas ideologi främst en 
fråga om invandring. Under valkampan-
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jen 2010 drev partiet en kampanj mot 
våldtäkter71 som hade samma upplägg 
som en kampanj från nazistiska Sven-
skarnas parti. Våldtäkter är för dessa par-
tier något som utländska män utsätter 
”svenskarnas” kvinnor för. Kvinnan blir 
därmed inte bara den omhändertagande 
modern, utan även ett offer, någon man 
ska skydda mot den onde främlingen. 
Den muslimska kvinnan spelar en an-
nan roll i Sverigedemokraternas retorik 
– antingen som offer för en hederskultur 
eller som ett hot. 

Partiets riksdagsledamot Kent Ekeroth 
driver frågan om vad han kallar ”mus-
limsk demografi”; han tror att muslimer 
skaffar många barn som en medveten 
strategi för att islamisera Sverige.72 Det är 
därför viktigt för Sverigedemokraterna 
att stoppa framför allt muslimer från att 
invandra. Denna tankegång återkommer 

i partiets reklamkampanjer. Inför va-
let 2010 tog partiet fram en reklamfilm  
där kvinnor i burka med barnvagnar täv-
lade med en ”svensk” äldre kvinna med 
rullator.73 

Sverigedemokraternas ledning kämpar 
med att företrädare runt om i landet ut-
trycker rasistiska åsikter. Men det är ock-
så vanligt med starkt antifeministiska 
uttalanden. Ordföranden i SD Södertälje 
Tommy Hansson, som också stått på 
riksdagslistan och varit chefredaktör för 
SD-Kuriren twittrar om feminister som 
”halvgamla fruntimmer som inte lyckats 
få nån karl”.74 När Nobelpriset i litteratur 
delades ut till en kvinna kallade han det 
för kvotering. 

Tommy Hansson bloggar också varje  
år om Stockholm Pride, som han beskriv-
er som ett jippo som genomförs av vad 

han kallar ”homosexlobbyn”.75 
Vid sidan om antifeminismen har  

Sverigedemokraterna tidigare haft en 
hårdför linje mot hbtq-personer. Men 
partiet har de senaste åren slipat på sin 
retorik. Inför valet 2010 använde man 
till exempel sexuella minoriteters rät-
tigheter som ett argument mot invan-
dring, i ett försök att spela ut de två grup-
perna mot varandra och locka väljare 
bland hbtq-personer.76 

Sverigedemokraterna uttalar sig mer 
sällan negativt om homosexuella och 
anser att transsexuella ska ha rätt att  
korrigera sin könsidentitet. 

Partiet är dock motståndare till äk-
tenskap, insemination och adoption för 
samkönade par och anser att homosex-
ualitet är en privatsak som inte behöver 
”manifesteras”.77  

 n

islam?guni=Article:in%20body%20link

40. Eurabia-teorin är en konspirationsteori från tidiga 

2000-talet som går ut på att europeiska och arabiska 

krafter är ute för att islamisera Europa och försvaga dess 

existerande kultur.  http://en.wikipedia.org/wiki/Eurabia

41. Officiell hemsida för Gert Wilders, http://geertwilders.nl

42. Society at a Glance 2011: OECD Social Indicators, 

2011, Organisation for Economic Co-operation and  

Development, sid. 98-99, http://www.oecd.org/berlin/ 

47570353.pdf

43. ”Transcending tolerance? The evolution of Dutch 

DNA”, De Jong, Tamimi Arab, Open Democracy 130808, 

åtkomstdatum 140411, http://www.opendemocracy.net/

can-europe-make-it/pooyan-tamimi-arab-lammert-de-

jong/transcending-tolerance-evolution-of-dutch-dna

44. ”Why Dutch women don’t work longer hours”, M.S, The 

Economist, 101117, åtkomstdatum 140411, http://www.

economist.com/blogs/democracyinamerica/2010/11/

dutch_feminism

45. ”Netherlands Islam Freedom: Profile of Geert Wilders”, 

BBC News Europe 110623, åtkomstdatum 140411, http://

www.bbc.com/news/world-europe-11443211

46. ”This monster called Europe”, The Economist 131116, 

åtkomstdatum 140411, http://www.economist.com/news/ 

europe/21589894-marine-le-pen-and-geert-wilders-form-

eurosceptic-alliance-monster-called-europe

47. VoteWatch Europe, http://www.votewatch.eu/en/ 

national-parties-loyalties.html

48. ”What’s in a Name: The Classification of Non-Native 

Dutch People”, Bishop, Humanity in Action, åtkomst-

datum 140411, http://www.humanityinaction.org/

knowledgebase/253-what-s-in-a-name-the-classification-

of-non-native-dutch-people

49. Ekman, Poohl, 2010, Ut ur skuggan – En kritisk gransk-

ning av Sverigedemokraterna, Natur och Kultur, sid. 29

50. ”Sverigedemokraterna inga arvtagare till national- 

socialisterna”, Lööw, Svenska kommittén mot antisemi-

tisms nyhetsbrev nov 2006

51.  Sverigedemokraternas   partiprogram, antaget 940226/ 

27, sid.8

52. Officiell hemsida för Sverigedemokraterna, http://

sverigedemokraterna.se/var-politik/

53. ibid

54. ”De blir SD:s ansikten i riksdagen”, Boström, Dagen 

100923, åtkomstdatum 140410, http://m.dagen.se/ 

nyheter/de-blir-sd-s-ansikten-i-riksdagen/

55. Hamrud, Qvarford, 2010, Svensk, svenskare… Ett re-

portage om Sverigedemokraterna, Optimal förlag, sid. 315

56. ”Sverigedemokraterna och jämställdhet”, Holmgren, 

Studio Ett – Sveriges Radio 140314, åtkomstdatum 140411, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=163

7&artikel=5809557

57. ”Förtryck i jämställdhetens namn”, Borg, SD-Kvin-

nor 111008, åtkomstdatum 140411, http://sdkvinnor.

se/2011/10/08/fortryck-i-jamstalldhetens-namn/

58. Hamrud, Qvarford, 2010, Svensk, svenskare… Ett re-

portage om Sverigedemokraterna, Optimal förlag, sid. 131

59. ”Sverigedemokraterna och jämställdhet”, Holmgren, 

Studio Ett – Sveriges Radio 140314, åtkomstdatum 140411, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=163

7&artikel=5809557

60. ”Distriktsordförande för SDU – feminism är en av-

skumsvidrig ideologi som måste bort!!!”, Johansson, Inte 

rasist, men… 140324, åtkomstdatum 140411, http://www.

interasistmen.se/dumheter/distriktsordforande-sdu-

feminism-ar-en-avskumsvidrig-ideologi-som-maste-bort/

61. ”SDU-toppens ilska mot Nours armhålor”, Drevfjäll, 

Expressen 140201, åtkomstdatum 140411, http://www.

expressen.se/noje/melodifestivalen/sdu-toppens-ilska-

mot-nours-armhalor/

62. ”SDU:s ordförande trollar kvinnodagen – Sverige 

behöver antifeminism”, Johansson, Inte rasist, men… 

140308, åtkomstdatum 140411, http://www.interasist-

men.se/granskning/sdus-ordforande-trolla/ 

”Vi lever i ett sjukt, feminiserat samhälle”, Hahne, Nyheter 

24 140320, åtkomstdatum 140411, http://nyheter24.se/

debatt/765085-william-hahne-sdu-vi-lever-i-ett-sjukt-

feminiserat-samhalle

63. Pensionsmyndigheten, 2013, Gilla din ekonomi –  

Trygga din ekonomiska framtid, sid. 6

Försäkringskassan, 2013, Socialförsäkringsrapport 

2013:5, Vårdnadsbidrag – En översikt av systemen i de 

nordiska länderna och sammanfattning av forskningen 

kring dess effekter, sid. 6, 20

64. Motion 2011/12:Sk411 Frivillig sambeskattning,  

Motion 2012/13: Sk323 Frivillig sambeskattning

65. ”SD-topp petas efter sextrakasseriskandal”, Baas, 

Expressen 130306, åtkomstdatum 140411,  http://www.

expressen.se/nyheter/sd-topp-petas-efter-sextrakasseri-

skandal/

66. ”Almqvist och Ekeroth beväpnar sig med järnrör”, Baas, 

Expressen 121115, åtkomstdatum 140411, http://www. 

expressen.se/nyheter/almqvist-och-ekeroth-bevapnar-

sig-med-jarnror/

67. Delade turer innebär att ha två arbetspass under sam-

ma dag, med en längre obetald paus däremellan.

68. Motion 2010/11: Kr 320 Utgiftsområde 17 Kultur,  

medier, trossamfund och fritid. Förslaget om att stryka 

bidraget till partiernas kvinnoorganisation återkommer  

i motsvarande motion för 2011/12 och 2012/13.

69. ”Aftonbladet avslöjar: ’Sd lurade till sig miljonbidrag’”, 

Sköld, Wiman, Aftonbladet 140128, åtkomstdatum 140411, 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18245777.ab

70. ”Regeringens passivitet är ett svek mot utsatta kvinnor”, 

Borg, Herrstedt, SD-kvinnor 120504, åtkomstdatum 140409, 

http://sdkvinnor.se/category/jamstalldhet-och-genus/ 

”Jämställdhet måste omfatta alla”, Borg m fl, SD-kvinnor, 

120307, åtkomstdatum 140409, http://sdkvinnor.se/ 

category/jamstalldhet-och-genus/

71. ”SD:s selektiva sanning”, Poohl, Expo idag 100826, åt-

komstdatum 140411, http://expo.se/2010/sds-selektiva-

sanning_3282.html

72. Officiell hemsida för Kent Ekeroth, http://kentekeroth.

se/islamiseringen/muslimsk-demografi/

73. http://www.youtube.com/watch?v=XkRRdth8AHc

74. ”SD-politiker: Feminister är halvgamla fruntimmer 

som inte lyckats få en riktig karl”, Berglin, Inte rasist, 

men…131001, åtkomstdatum 140411, http://www.inte-

rasistmen.se/granskning/sd-politiker-visar-exempel-pa-

skrammande-manniskosyn/

75. Tommy Hanssons blogg, http://tommyhansson.word-

press.com/tag/homosexlobbyn/

76. ”SD siktar in sig på hbt-röster”, Brandel, Svenska 

Dagbladet, 100728, åtkomstdatum 140415, http://www.

svd.se/nyheter/inrikes/sd-siktar-in-sig-pa-hbt-ros-

ter_5054837.svd

77. ”Kampanjen som vill stoppa våldtäkterna”, Tidningen 

Realisten, åtkomstdatum 140411, https://www.realisten.

se/2009/12/31/kampanjen-som-vill-stoppa-valdtakterna/



36

Studien Folk, familj och fosterland beskriv-
er hur en stark nationalism påverkar 
kvinnors mänskliga rättigheter och 
kvinnans roll i samhället. Den tittar på 
situationen på västra Balkan, en region 
med lång erfarenhet av starkt national-
istiska politiska partier, och ser också 
närmare på nationalistiska partier i fem 
länder i Europa. 

Nationalismen i Bosnien-Hercegovina, 
Kroatien och Serbien idag har tydliga 
rötter i krigen på 1990-talet, inte minst 
i det att skillnader mellan olika etniska 
grupper lyfts fram liksom behovet av att 
skydda och stärka den egna gruppen. 

Fler barn behövs
Även om extrema nationalistiska åsik-
ter nuförtiden sällan lyfts öppet i parti- 
program på västra Balkan, spelar berät-
telsen om det egna folkets storhet en 
viktig roll i politiken. Inom nationalistis-
ka rörelser är den kvinnliga sexualiteten 
nära knuten till nationen, och reproduk-
tion är kvinnans främsta uppgift. Detta 
märks särskilt i partiernas fokus på att 
höja låga födelsetal för att befolkningen 
ska öka. Kvinnor uppmanas att föda f ler 
barn, och partier i alla tre länderna läg-
ger förslag på ekonomiska stimulans- 
paket till familjer, som flerbarnstillägg 
och att ge moderskapet yrkesstatus. 
Förslagen bygger alltid på den national-
istiska synen på vad en familj är – det 
vill säga den traditionella kärnfamiljen 
som består av ett heterosexuellt par, 
där kvinnan ska vara hemma och 
sköta barn och hushåll. 

På arbetsmarknaden diskrimin-
eras kvinnor. I Serbien är kraven på 
arbetsgivaren vad gäller ersättning 
till föräldralediga så höga att det blir 
ett hinder för att anställa kvinnor i fertil 
ålder, och i Kroatien kan en chef placera 
en kvinna som varit föräldraledig på en 
ny och sämre position. Det finns ingen 
vilja inom nationalistiska partier att åt-
gärda missförhållanden som dessa för 
att därmed öka kvinnors vilja att föda 
f ler barn. 

Partierna är heller inte intresserade av 
satsningar för att få män att ta ett större 
ansvar för hem och familj. När kvinnor 
inte får ihop arbete och barn, kommer 
politikerna istället med andra lösning-
ar, som kroatiska HDZ som föreslår att 
kvinnor ska gå ner i tid eller starta egna 
företag, så att de kan jobba hemifrån och 
samtidigt sköta barnen.

Att demografin är en så viktig politisk 
fråga är en av anledningarna till att abort-
rätten ständigt debatteras. Många av 
partierna är försiktiga med att officiellt 
gå ut och kräva begränsad aborträtt, 
men enskilda partiföreträdare uttalar 
sig öppet kritiskt mot abort och driver 
även frågan i EU-parlamentet. Detta är 
också en fråga som engagerar religiösa 
samfund och visar att dessa har ett stort 
politiskt inflytande. Exempelvis kallade 
serbiska kyrkan så sent som 2013 aborter 
för ”barnamord”.

Kvinnan till hemmet
Synen på familjen och kvinnor som 
ansvariga för reproduktion återkom-
mer även hos andra nationalistiska 
partier i Europa. Till exempel vill  
Sverigedemokraterna, som enda parti 
i riksdagen, sänka tidsgränsen för fri 
abort till 12 veckor. Partiet är emot de 
öronmärkta pappamånaderna i föräldra-
försäkringen, men vill dubblera vård-
nadsbidraget – ett bidrag som till allra 

största del tas ut av kvinnor, 
vilket bland annat påverkar 

deras pension negativt och 
riskerar deras möjligheter 
att senare kunna få jobb.

Ungerska Jobbik vill sänka 
skatten för familjer stegvis 

för varje nytt barn, som en 
åtgärd för att uppmuntra kvin-

nor att stanna hemma med barnen (och 
samtidigt ta hand om sina åldrande 
föräldrar). Nationella fronten i Frankrike 
satsar, precis som Sverigedemokraterna, 
på vårdnadsbidrag, och vill ge kvinnor 
som uppfostrat minst tre barn rätt till 
tidigare pension. Och i Österrike vill FPÖ 

att det statliga stödet till barnomsorgen 
istället ska gå direkt till familjerna, så 
att en förälder kan ta hand om barnen 
fram till skolstarten. Redan idag är en 
stor andel mammor i Österrike hemma-
fruar och det är troligt att ett sådant 
förslag skulle leda till ännu färre yrkes-
arbetande kvinnor.

Förslag som bygger på att f ler kvin-
nor ska vara hemma med barn är pro-
blematiska inte bara för att de förstärker 
traditionella könsroller, utan för att de  
i förlängningen även leder till att kvin-
nor blir ekonomiskt beroende av sina 
män. Under sådana förhållanden är det 
svårt för en kvinna att hävda rätten till 
ett eget liv, eller att kunna lämna rela-
tionen om hon utsätts för våld eller hot.  

Invandringsfientlig retorik
De flesta av partierna i studien kopplar 
ihop familjesatsningar med en invand-
ringsfientlig retorik, och då framför allt 
gentemot invandrare som är muslimer. 
Nationella fronten vill exempelvis att 
barnbidrag ska utgå enbart till familjer 
där minst en av föräldrarna är ”fransk”, 
det vill säga inte har utländsk bakgrund. 
Och när Sverigedemokraterna säger att 
de vill stärka familjen är vissa familjer 
undantagna, då de samtidigt vill begrän-
sa anhöriginvandringen kraftigt. 

Även frågor kring jämställdhet sägs 
av partierna främst höra ihop med  
invandrare och deras påstådda kvinno-
förtryck. Enda gången nederländska 
Frihetspartiet nämner kvinnor i sitt pro-
gram handlar det om att partiet vill in-
föra en skatt för kvinnor som bär huvud-
duk. FPÖ anser att Österrike håller på att 
”islamiseras”, något som de säger kom-
mer att påverka kvinnors rättigheter 
negativt. Sverigedemokraternas kvinno-
förbund lanserade 2012 hedersvåld som 
det allvarligaste jämställdhetsproblemet 
i Sverige idag, ett våld som de härrör till 
andra kulturer än den ”svenska”. Inget 
av partierna i studien bedriver en aktiv 
politik för att nå fram till ett mer jäm-
ställt samhälle.

Sammanfattning 
och Slutsatser 



37

Hbtq-personer förföljs
Förutom invandrare är även gruppen 
homo-, bi-, trans- och queerpersoner 
(hbtq) utpekad som nationalismens ”de 
andra” i dagens Europa. Hbtq-personer 
förföljs och hotas och deras mänskliga 
rättigheter undergrävs systematiskt.  
I Ungern lade Jobbik 2012 fram ett lag-
förslag om fängelsestraff för ”sexuellt 
avvikande beteenden” och spridning av 
vad partiet kallar ”homosexuell propa-
ganda”. Det gick inte igenom, men ung-
erska grundlagen förbjuder numera 
samkönade äktenskap, och efter en 
folkomröstning förra året är läget det-
samma i Kroatien. 

Sverigedemokraterna är också mot-
ståndare till äktenskap, insemination 
och adoption för icke-heterosexuella.  
I Frankrike kämpar Nationella fronten 
för att 2013 års lag, som gav samkönade 
par rätt att gifta sig och att adoptera, ska 
rivas upp. 

Att leva på ett annat sätt än i den tra-
ditionella kärnfamiljen är inte accepta-
belt för nationalistiska partier och per-

soner som gör det ska inte 
ges samma möjligheter till 
familjebildning. 

På Balkan blir kvinnorättsorgani-
sationer som arbetar mot national-
ism och militarism, motarbetade 
och smutskastade av politiska 
företrädare, eftersom de ses som 
ett hot mot den nationella samman-
hållningen och identiteten. 

Kvinnor som utmanar traditionella 
könsroller är också populära mål för 
nationalistiska partier. Från företrädare 
för Sverigedemokraterna finns många 
exempel på nedvärderande uttalanden 
om feminister, som att ”de är halvgamla 
fruntimmer som inte lyckats få nån 
karl”, eller användande av femininitet 
som något negativt när problemet med 
Sverige och det svenska försvaret sägs 
vara att det är ”femininiserat”.

Blicken mot EU
Många av Europas nationalistiska partier 
står idag utanför regeringsmakten i sina 
länder. När de har svårt att få igenom 

politiska frågor nationellt riktar 
f lera av dem istället blicken mot EU. 

Ett exempel på detta är när en 
företrädare för kroatiska HSP-AS uttal-
ade sig mot abort i EU-parlamentet. Det 
slogs upp stort i kroatiska medier och 
partiet kunde använda den uppmärk-
samheten för att lyfta frågan även på 
hemmaplan. 

Ett annat sätt är att gå ihop med andra 
nationalister i kampen mot invandrare, 
hbtq-personer och kvinnors rättigheter. 
Flera av partierna röstar redan nu lika- 
dant i många av dessa frågor i EU-
parlamentet. Men om de, som franska 
Nationella fronten och nederländska  
Frihetspartiet har annonserat, bildar en 
gemensam grupp, kommer de att kunna 
få ännu större genomslagskraft.

En sådan utveckling innebär en all-
varlig risk för att centrala mänskliga 
rättigheter undergrävs – liksom att de 
framgångar för jämställdheten som 
kvinnorörelsen skördat under många års 
kamp, går om intet.  n

l  Frågor som rör jämställdhet prioriteras aldrig av de na-
tionalistiska partierna. Ofta saknas de helt i deras politik.

l  Flera av partierna anser att det finns biologiska skill-
nader mellan män och kvinnor, som gör det naturligt för 
kvinnor att till exempel ta på sig mer vårdande sysslor, 
både i hemmet och i arbetslivet.

l  Kärnfamiljen ses som grunden i samhället, vilket gör 
det svårt att leva utanför traditionella familjeförhåll- 
anden. Hbtq-personer diskrimineras ofta i nationalistiska 
partiers politik. De förvägras till exempel rätt till äkten-
skap, insemination och adoption. 

l  Politiska satsningar på familjen är generellt utformade 
på ett sätt som gör att kvinnan ska vara hemma mer med 
barnen, medan mannen förvärvsarbetar. Det vill säga en 
förstärkning av traditionella könsroller. 

l  En familjepolitik som gör kvinnor ekonomiskt bero-
ende av män, gör det svårt för kvinnor att lämna förhål-
landen där de utsätts för våld. 

l  I och med att demografi och barnafödande är viktigt 
för nationalistiska partier finns ofta en stark vilja att in-
skränka aborträtten för kvinnor. I vissa fall vill partierna 
helt förbjuda abort. 

l  Hbtq-personer och kvinnorättsförsvarare som utmanar 
traditionella könsroller motarbetas, trakasseras och för-
löjligas. 

l   I EU-parlamentet röstar de nationalistiska partier-
na ofta för konservativa förslag, och stödjer mycket  
sällan initiativ som syftar till att stärka kvinnors eller  
hbtq-personers rättigheter.
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Kvinna till Kvinna startade 1993 som en  
reaktion mot de massvåldtäkter och över-
grepp som kvinnor utsattes för under krigen 
på Balkan. Idag stärker Kvinna till Kvinna  
kvinnor i krigs- och konfliktdrabbade områden 
genom att stödja 130 kvinnoorganisationer. 
Dessa finns i 17 länder i Mellanöstern, Södra 
Kaukasien, Afrika och på Balkan.

Grunden till Stiftelsen Expo lades 1995, då 
tidskriften Expo lanserades i syfte att kartlägga 
och granska den växande extremhögern. Tid-
skriften ges fortfarande ut regelbundet, sam-
tidigt som stiftelsen Expo bedriver utbildningar, 
opinionsbildning, och research i syfte att stävja 
den organiserade rasismen och dess grund-
läggande idéers inflytande i samhället.


