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för ett år sedan befann jag mig på en plats betydligt varmare än
det fortfarande vinterkyliga Stockholm. För ett år sen var jag i ett gassande Argentina, strosandes på gatorna i en mer exotisk huvudstad.
Innan jag reste, då nervositeten för att resa ensam till en främmande
världsdel var som störst, fick jag en present av min pappa. Vad trevligt,
tänkte jag i förvåning över hans givmildhet, men blev snabbt illa till
mods då jag insåg vad jag fått – en skyddsspray.
med ens försvann nervositeten och ersattes istället av en stigande
ilska. Varför skulle jag behöva gå runt med en skyddsspray? Med
förklaringen att kriminaliteten är så hög i Sydamerika och att sprayen
kunde skydda mig, stoppade jag till slut ner den lilla, gula flaskan i min
ryggsäck. Men packade jag någon gång upp den? Nej. Jag totalvägrade.
Dumdristigt kanske, men min ilska över att vara ung kvinna och behöva bära runt på en försvarsspray, hindrade mig.
precis som det hindrar mig att vara rädd när jag går hem på
kvällarna. Jag har bara bestämt mig. Jag ska inte få mindre utrymme i
mitt eget liv på grund av att jag är tjej. Jag ska kunna leva mitt liv utan
hinder, utan att behöva ta omvägar hem på nätterna, utan att behöva
klä mig på ett visst sätt för att minska risken att bli antastad.
men så kommer den där mannen som tittar på en alldeles för länge
på tunnelbanan, går av på samma hållplats, springer i förväg och det
enda jag kan tänka är – vart gömmer han sig nu? Istället för att tänka
– han tyckte nog att jag var snygg – går jag med nycklarna mellan fingrarna hela vägen hem, med hjärtat i halsgropen och paniken i bröstet.
den mannen förminskade mig. Precis som tjejer och kvinnor
förminskas varje dag. Och det får helt enkelt bara inte vara så. Så nu
bestämmer jag mig igen, att vara tjej är något fantastiskt, inte något
som ska skapa hinder.
tillsammans med Femte Statsmaktens duktiga skribenter belyser
vi därför i detta nummer jämställdhet. Vi pratar om de problem som
finns och lyfter fram beundransvärda människor som kämpar för att
skapa rättvisa.
med det vill jag välkomna dig som läsare till nya Femte Statsmakten. Med fräschare layout och en ny redaktion med ett brinnande
engagemang. Trevlig, och viktig, läsning!

Sara Fröhling Lind
chefredaktör
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