Inledning:
- Feminism är något som rör upp många känslor både hos unga och äldre,
kvinnor som män. Detta har funnits med oss ett tag nu. Redan på 1700-talet
kunde man se grunden till vad som skulle komma att bli feminism. Fram till
1900-talet användes begreppet Kvinnorörelsen eller kvinnorättsrörelsen. Ordet
feminist eller feminism togs inte förrän vid den internationella
kvinnokonferensen i Paris 1892. På 70-talet blev feminism väldigt stort och det
är också detta som kallas för den andra vågen feminism. Under denna tid
användes inte begreppet feminism så flitigt. Istället talade man om kvinnlig
frigörelse. En kvinnorörelse växte fram men delades upp på två. Den ena var en
radikal minoritet som ville satsa på kvinnors behov även om det uteslöt männen.
Denna minoritet var aktiv i frågor som våldtäkt, pornografi, misshandel av
kvinnor i hemmet och diskriminering av homosexuella kvinnor. Majoriteten av
kvinnorörelsen bestod av en mer liberal del som fokuserade på frågor som säker
och laglig abort, rätt till preventivmedel och rätt till jämställdhet mellan könen.
Idag har vi kommit en lång bit på vägen till ett jämställt samhälle där kvinnor har
fått fler rättigheter men har 70-talets feminister lyckats helt? Har deras syn på
feminism upprätthållits? Har den utvecklats till det bättre eller det sämre? Har
folk koll på vad feminism är?
Statistikruta 1:
- Hur många skulle säga att det finns skillnader på dagens feminism och 70talets feminism? Det är en väldigt svår fråga. Jag gjorde undersökning som
skickades ut till kvinnor och män i åldrarna 15-24 år. 56,25% svarade att
de inte visste om de fanns några skillnader. 25% svarade att ja, det finns
några skillnader och 18,75% svarade att ja, det finns många skillnader.
- Skulle du säga att det finns några skillnader? Behöver vi kämpa för
samma saker som kämpades för på 70-talet? Ja, vad tycker du?
Statistikruta 2:
- Samma fråga ställdes till de svarande i undersökningen. Vanligt
förekommande svar var t.ex. att ”Många tror att de trycker ner män när de
egentligen vill att både män och kvinnor ska ha samma rättigheter”, ”För att
den hotar mäns maktposition” eller ”att extremisterna har förstört synen på
feminism”.

- På frågan om man själv var feminist svarade 76,47% ja, 11,76% nej och lika många
visste inte om de var det.
Avslutning:
- Feminism är ett mycket starkt laddat ord. Det finns olika uppfattningar om vad
feminism är och om det är bra eller dåligt. Vi är nu inne på den tredje vågen
feminism. En ny våg, nya utmaningar. Hur kommer det bli? Ja, frågorna står
öppna för er att besvara.

Intervjufrågor:
- Tycker du att kvinnor och män har samma förutsättningar när det
kommer till att t.ex. söka jobb? Varför/varför inte?
- Vad är feminism för dig? Varför?
- Dagens feminism kallas ibland för den tredje vågen feminism som var
ungefär på 70-talet och isf vad skulle du säga är de största skillnaderna på
den vågen och dagens våg? Varför är det så tror du?
- På 70-talet kämpade feministerna bl.a. för sin rätt till abort,
preventivmedel, schyssta och lika arbetsvillkor för alla och mot våld i
hemmet. Skulle du säga att feminismen kämpar för samma sak idag om du
fokuserar på Sverige eller har fokus hamnat på andra frågor?
- Varför tror du att feminister och feminism får utså så mycket hat?
- Är du själv feminist? Varför/varför inte?

