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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen handlar om kvinnors organisering i sociala rörelser i Argentina under två olika perio-

der: diktaturen 1976 -83 och den ekonomiska krisen 2001/2002. Syftet har varit att undersöka 

utifrån vilka syften och med vilka strategier kvinnor har organiserat sig under dessa perioder, 

samt att se om det finns likheter eller skillnader mellan dessa. 

     De rörelser som undersökts har varit: Las Madres de Plaza de Mayo, olika grannskapsorgani-

sationer och hemmafrurörelser, samt piqueteros, clubes de trueque, fábricas/empresas recupera-

das och asambleas vecinales.   

     Rörelserna har huvudsakligen analyserats utifrån feministiska och genusvetenskapliga teorier. 

Framförallt har jag utgått från en diskussion inom feminismen som handlar om skillnaden mellan 

kvinnoorganisationers strategiska och praktiska intressen. Många kvinnorörelser i Argentina, 

liksom i Latinamerika i stort, har organiserat sig utifrån en identifiering med en traditionell 

kvinnlig genuskonstruktion, det vill säga med moderskapet och med sysslor i hemmet. Utifrån 

det ställningstagandet har kvinnorna i rörelserna också ofta tagit avstånd ifrån politik och politis-

ka strukturer. Den feministiska diskussion som berörs i uppsatsen handlar huvudsakligen om 

positiva och negativa konsekvenser av ett sådant ställningstagande. Jag har också använt teorier 

om sociala rörelser liksom annan sekundärlitteratur och historiska beskrivningar av den politiska 

och ekonomiska kontexten i Argentina.  

     Slutsatserna är dock långt ifrån entydiga och beror till stor del på vilket perspektiv man väljer 

att anta, samt vilken källa man använder sig av. I vissa fall kan man se att den ”opolitiska” roll 

som många kvinnor identifierat sig med faktiskt varit en förutsättning för att utöva politiskt för-

ändringsarbete i realiteten. Medan det i andra fall tvärtom tycks vara så att denna identifiering 

kan ha underlättat reproducerandet av klientellistiska och populistiska politiska strukturer och att 

kvinnor (genom sitt genus) lätt blir offer för dessa. Genom det förhållandet minskar också deras 

möjligheter till verkligt inflytande.   
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1 Introduktion  

1.1 Inledning 
Under perioder av ekonomiska och politiska kriser har kvinnor i Argentina mobiliserat sig i 

sociala rörelser för att kräva mänskliga rättigheter och bättre levnadsförhållanden. En av de vik-

tigaste människorättsorganisationerna som bildades i Argentina under militärdiktaturen 1976 -83 

var Las Madres de Plaza de Mayo (Craske 1999; Howe 2006; Feijoo & Gogna 1987). Rörelsen 

utgjordes av kvinnor som protesterade mot diktaturen utifrån deras identitet som mödrar. Utifrån 

den identifieringen tog de också avstånd från ”politik” med argumentet att deras handlande var 

moraliskt, inte politiskt (ibid).  

Även andra kvinnorörelser i Argentina har använt rollen som mödrar och hemmafruar som 

grund för organisering och liksom Las Madres de Plaza de Mayo har de också refererat till sin 

aktivism som ”opolitisk”. Detta fenomen har gett upphov till en debatt inom feminismen som 

handlar om vilka syften och strategier kvinnor bör använda för att förändra samhället och för-

tryckande genusstrukturer. Kritiska röster har hävdat att man inte kan ta avstånd från politiska 

strukturer om man verkligen vill förändra kvinnors levnadsvillkor och att ett sådant ställningsta-

gande snarare tenderar att reproducera kvinnlig underordning och maktlöshet (Jelin 1996).   

I årsskiftet 2001/2002 drabbades Argentina av en djup politisk och ekonomisk kris vilken gav 

upphov till bildandet av många sociala rörelser. I många av dessa var kvinnor aktiva, som till 

exempel i den ockuperade fabriken Brukman (Magnani 2003) eller i piqueterorörelsen (López -

Levy 2004). Rörelserna organiserade sig utifrån olika syften och använde sig av olika metoder 

och de hade också ett ambivalent förhållande till politiska partier och institutioner. Om dessa 

rörelser och om deras betydelse för det argentinska samhället har det skrivit ganska mycket ut-

ifrån olika utgångspunkter. Jag blev därför intresserad av att undersöka vilken roll kvinnorna 

spelat i dessa rörelser och om man kan se skillnader eller likheter med föregående organisering-

ar.   

1.2 Syfte och frågeställningar 
Jag skall utifrån ett feministiskt perspektiv undersöka kvinnors deltagande i sociala rörelser i 

Argentina under två olika perioder: diktaturen 1976-83 och den ekonomiska krisen 2001/2002.  

Syftet med uppsatsen är dels att undersöka med vilka syften och strategier kvinnor har organi-

serat sig under dessa perioder och dels att se på vilket sätt kvinnors aktivism bidragit till föränd-

ringar i den kvinnliga genuskonstruktionen och i den politiska kontexten. Genom att undersöka 
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olika perioder av social organisering vill jag också se om det finns likheter eller skillnader i de 

syften och metoder som kvinnor organiserar sig kring. Min förhoppning är att uppsatsen på så 

vis kan vara ett bidrag till den feministiska diskussion som handlar om kvinnors möjligheter att 

genom kollektiv handling förändra samhället och sin egen livssituation.  

 

Detta syfte skall uppfyllas genom följande frågeställningar:  

I vilka sociala rörelser och med vilka syften och strategier har kvinnor organiserat sig i 

Argentina under perioderna 1976 -83 och 2001/2002?  

På vilket sätt har kvinnors aktivism i sociala rörelser påverkat/förändrat den kvinnliga ge-

nuskonstruktionen och ”politiken”?  

1.3 Begreppsförklaringar  

En del av syftet med det här arbetet är att undersöka på vilka sätt kvinnors aktivism i sociala rö-

relser har påverkat begrepp som politik och genuskonstruktion.  

     Genusbegreppet avser en social konstruktion av våra könsidentiteter, i motsats till en essentia-

listisk, biologisk och deterministisk syn på kön (Hirdman 2001)1. Med förändringar i genuskon-

struktionen avser jag alltså huruvida kvinnorna som organiserar sig betraktar genus, könsidenti-

teten, på ett nytt sätt. Liksom om det omgivande samhället har förändrat synen på kvinnligt (och 

manligt) genus.    

     När det gäller begreppet politik är det svårare att ge en entydig definition eftersom jag med 

det egentligen avser flera olika aspekter. Vad som uppfattas som politiskt eller inte är föremål för 

en stor diskussion, inte minst inom feminismen, och på sätt och vis är det också ett av uppsatsens 

teman.  

     Enligt Maud Eduards (2002:16) handlar kvinnors kollektiva organisering ytterst om deras 

möjligheter att förändra samhället. Organiseringen kan leda till förändring på minst tre sätt: 

a) gemenskapen får ett värde i sig, vilket stärker kvinnors politiska självförtroende,  

b) kvinnors materiella villkor förbättras, samt c) stereotypa könsföreställningar i samhället ifrå-

gasätts. Utifrån dessa tre punkter blir politik ett samlingsnamn för att sammanfatta kvinnors möj-

lighet till förändring (ibid). Jag har i uppsatsen lånat denna benämning på begreppet politik.  

     Begreppet politik har dock ytterligare en dimension i min frågeställning vilken avser politiska 

partier och statliga institutioner. När jag refererar till dessa kommer jag antingen benämna dem 

som sådana eller som traditionella politiska strukturer.  
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     Politik syftar alltså här dels på kvinnors möjlighet att skapa förändringar i samhället och i 

sina privata liv och dels är det ett sätt att benämna politiska partier och institutioner.  

 

1.4 Metod 
Jag har utifrån sekundära källor och historiska texter gjort en studie om kvinnors deltagande i 

sociala rörelser. Två olika perioder av social organisering har varit min huvudsakliga fokus: 

1976 -83 och 2001/2002. Dessa två perioder skall dock inte ses om strikta tidsindelningar. Rörel-

sernas aktiviteter sträcker sig i vissa fall utanför dessa tidsramar och jag har också tagit med ex-

empel från andra perioder då jag tyckt att de belyst viktiga aspekter av rörelsernas relationer till 

politiken eller till varandra. Huvudfokus ligger dock på de rörelser som bildades eller förstärktes 

under diktaturen och den ekonomiska krisen 2001/2002.      

Kvinnornas aktivism i de sociala rörelserna har huvudsakligen analyserats utifrån feministiska 

teorier. Jag har framförallt utgått från en diskussion inom feminismen som handlar om skillnaden 

mellan kvinnoorganisationers strategiska och praktiska intressen. Begreppen skapades först av 

Maxime Molyneux som utifrån dem också gjorde en uppdelning mellan feministiska organisatio-

ner och kvinnoorganisationer (Craske 1999:18,19 passim; Dominguez 2004). Diskussionen 

kommer här att representeras av Craske (1999), Dominguez (2004), Howe (2006); Feijoo och 

Gogna (1987), Jelin (1996) och Stephens (1997).  

I vissa fall handlar inte diskussionen specifikt om nämnda begrepp utan mer generellt om 

kvinnors inställning till politik, eller till moderskapet, som grund för politisk organisering. Det är 

dock viktigt att påpeka att det oftast inte finns några tydliga skiljelinjer mellan olika sidor i de-

batten. Man skall snarare se de olika ståndpunkterna som olika perspektiv i ett ömsesidigt pro-

blematiserande. Ofta är författarna både kritiska och bejakande på samma gång. 

Diskussionen om strategiska och praktiska intressen kan alltså till viss del ses som ett analys-

redskap för att jämföra olika perioder av kvinnlig politisk/social organisering i Argentina. Jämfö-

relsen är intressant att göra därför att den kan ge indikationer på hur tidigare rörelser antingen 

bidragit till kvinnors möjligheter att verka för politiska och genusstrukturella förändringar, eller 

(och) fört vidare könsstereotypa föreställningar.  

Förutom genusteorierna och den feministiska litteraturen har jag använt mig av teorier som 

behandlar sociala rörelser, framförallt Petras och Veltmeyer (2005) men också Alvarez och 

Escobar (1992), Calderón, Piscatelli och Reyna (1992), Adler Hellman, J (1992), Garretón 

                                                                                                                                             

 
1 Begreppet utvecklas vidare i teorikapitlet 2.1. 
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(2003), O´Donell (2002) och Peeler (2004). Författarna finns med för att till exempel förklara 

hur man ser på så kallade ”nya” sociala rörelser och deras förhållande till politiska partier och 

strukturer. Jag har också använt litteratur som handlar om Argentinas politiska historia (peronis-

men och militärdiktaturerna) för att belysa på vilka sätt den har påverkat kvinnors politiska hand-

lande. Här använder jag främst Craske (1999), Keen & Haynes (2000) och Taylor (1998).  

I alla dessa perspektiv möts feministisk, sociologisk, statsvetenskaplig, historisk och ekono-

misk forskning.  

1.5  Rörelserna 

Från diktaturperioden är människorättsorganisationen Las Madres de Plaza de Mayo (Mödrarna 

vid Plaza de Mayo) mitt huvudsakliga exempel. Rörelsen är intressant därför att den bildades av 

kvinnor utifrån deras positioner som mödrar och den hade stor påverkad på demokratiprocessen i 

Argentina (Craske 1999; Feijoo & Gogna 1987). På grund av sina ställningstaganden och sitt 

stora inflytande har Las Madres de Plaza de Mayo också analyserats i en stor mängd feministisk 

litteratur, vilket gör dem intressanta för den här studien.  

Andra organisationer som bildades under 70 och 80-talet i Argentina var de som bland annat 

Craske (1999:114, 115 passim), Keen & Haynes (2000) och Jelin (1996) kallar neighbourhood 

organizations och consumer organizations.2 I dessa organisationer ingår också olika ”hemmafru-

rörelser” (ligas de amas de casa) (Feijoo & Gogna 1987:156). Av dessa kommer jag dock inte 

att gå in på någon särskild organisation utan referera till dem som ett gemensamt fenomen. 

Gemensamt för dessa rörelser är att de organiserat sig utifrån en traditionell kvinnoroll som möd-

rar och hemmafruar. Utifrån den identifieringen har de också tagit avstånd från traditionella poli-

tiska strukturer.  

     Under perioden 2001/2002 har jag huvudsakligen koncentrerat mig på fyra rörelser; piquete-

ros, club de trueque, fábricas/empresas recuperadas, asambleas vecinales (López -Levy 2004).  

Förutom dessa organisationer finns de två andra exempel på kvinnliga organiseringar i upp-

satsen: Protesterna i Catamarca (Bergman & Szurmuk 2001) och Las Manzaneras (Masson 

2004). De är två olika former av organiseringar som bildades under slutet av 90-talet. Dessa är 

beskrivna i korta ordalag men finns med för att de på olika sätt illustrerar den historiska och poli-

tiska kontextens påverkan på hur kvinnor organiserat sig, eller blivit organiserade.  
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1.6 Arbetets begränsningar 

Möjligheterna att besvara mina frågeställningar hänger ihop med den typ av studie jag gjort. Ef-

tersom jag inte själv gjort en fältstudie har min undersökning dels blivit begränsad av den infor-

mation jag kunnat hitta om ämnet och dels av att jag varit tvungen att utgå ifrån andras tolkning-

ar av vissa skeenden. 

 Ett problem för uppsatsen har varit den begränsade mängd information som funnits att tillgå 

om kvinnor roll i de rörelser som uppkom 2001/2002.3 Detta har naturligtvis påverkat mina slut-

satser på det sätt att jag i resultaten inte kunnat uttala mig lika entydigt som jag kanske annars 

hade kunnat göra. Om jag hade gjort en egen fältstudie är det möjligt att slutsatserna hade sett 

annorlunda ut.  

Ytterligare ett problem som rör litteraturen är att jag inte kunnat få tag på exemplar från två 

mycket centrala författare när det gäller teoretiseringen kring kvinnors organisering i Latiname-

rika: Maxime Molyneux och Jo Fisher. Dessa två författare blir ständigt refererade till i litteratu-

ren jag använder i uppsatsen. I de fall där jag använder citat eller begrepp som är direkt hämtade 

från dessa båda författare kommer jag dock att nämna det i referensen.  

En annan begränsning, som bör understrykas, är att jag i uppsatsen varken tagit med feminis-

tiska rörelser eller rörelser som arbetar med abortfrågor eller kvinnors rättigheter på andra sätt. 

Denna avgränsning är gjord utifrån att jag framförallt velat göra en undersökning om hur identi-

fieringen med den traditionella kvinnorollen och avståndstagande mot traditionella politiska 

strukturer påverkat kvinnors organisering på olika vis. Uttalat feministiska organisationer har 

dock oftast andra utgångspunkter för sin aktivism. Tidsperioderna jag valt, samt uppsatsens be-

gränsade omfattning, är också anledningar till att jag gjort detta urval.  Det feministiska perspek-

tivet representeras här i stället av den teoretiska diskussion som jag nämnt tidigare. På grund av 

denna avgränsning är det viktigt att poängtera att jag inte gjort en undersökning om hur alla 

kvinnor organiserar sig i Argentina. Kvinnor i Argentina organiserar sig naturligtvis på många 

andra sätt än de jag kunnat redogöra för i det här arbetet.  Det jag i arbetet benämner ”avstånds-

tagande mot politiska strukturer” är också på många sätt en paradox eftersom de kvinnor som 

själva benämnt sin aktivism som opolitisk, eller som blivit benämnda ”opolitiska”, ofta varit en-

                                                                                                                                             

 
2 Jag kommer i arbetet att kalla dem för deras engelska namn eller på svenska benämna dem som grannnskapsorganisationer och 
konsumentorganisationer. 
3 Vilket är en stor kontrast till den enorma mängd litteratur som finns att hitta om Las Madres de Plaza de Mayo, där det snarare 
handlar om att göra en utsållning. 
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gagerade i politisk verksamhet på olika sätt, både utanför och innanför den traditionella politi-

ken. 

När man använder andrahandskällor på det sätt som jag gjort är det naturligtvis viktigt att för-

hållas sig kritisk till materialet och vara medveten om både sina egna och andra forskares subjek-

tiva tolkningar alltid är en del av hur materialet utformas. All forskning är dock, till viss del, ett 

resultat av personlig tolkning. Därför skall man se mina resultat som en del av en ständigt pågå-

ende diskussion vilken inte har några entydiga eller enkla svar.  
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2 TEORETISKT RAMVERK OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR  

2.1 Genusbegreppet  
Ordet genus kommer från engelskans gender, som betyder både slag/ sort och kön. Det började 

användas av feminister på 1970 och 80-talet i stället för kön (sex) därför att man ville betona den 

sociala och kulturella konstruktionen av kön (Hirdman 2001:11). De som började använda be-

greppet menade att det inte enbart var viktigt att kämpa mot ojämlikheten mellan könen utan 

också att förstå att mycket av skillnaden mellan könen är konstruerad (Okin 1998). Därmed ville 

man komma bort från en essentialistisk föreställning om kön som utgår från att biologiska, ”na-

turliga” skillnader mellan män och kvinnor är avgörande för vilka egenskaper, intressen, önsk-

ningar etcetera, som de har (Hirdman 2001).  

     De som använder genusbegreppet bortser inte från att det finns biologiska skillnader mellan 

män och kvinnor men poängterar att dessa skillnader alltid tolkas utifrån våra kulturella före-

ställningar. Det betyder att innebörden av kvinnligt och manligt genus är föränderligt och att det 

som anses vara naturligt manligt och kvinnligt därför kan skilja sig mycket åt mellan olika kultu-

rer, generationer eller geografiska platser (Craske 1999).  

 

2.2  Marianismo och machismo och uppdelningen privat/ offentligt  

Konstruktionen av genus i Latinamerika är enligt många forskare till stor del baserad på dikoto-

mierna marianismo och machismo (Craske 1999; Dominguez 2004; Feijoo & Gogna 1987).  

Marianismo är den kvinnliga idealbilden och kommer från det katolska ikonskapandet av 

Jungfru Maria (marianismo). Idealbilden bygger på idén om det självuppoffrande moderskapet 

och genom den har den kvinnliga identiteten kopplats samman med egenskaper som undergiven-

het, passivitet, moralisk upphöjdhet och godhet (Craske 1999:11; Dominguez 2004). Craske 

(1999) menar att moderskapet, trots att det naturligtvis finns stora skillnader mellan olika kvin-

nor, är en identifieringsgrund som skär genom klass, etnicitet och nationalitet i den Latinameri-

kanska kontinenten. Denna biologiska koppling görs oavsett om kvinnor faktiskt är mödrar eller 

inte. Den manliga genuskonstruktionen machismo har i sin tur en innebörd av manlig virilitet, 

oräddhet och en slags omedgörlighet och hårdhet (Craske 1999:11).  

Katolska kyrkans starka ställning har utgjort en stor del i formandet av dessa könsstereotyper, 

men även andra historiska och kulturella processer som, kolonisering, invandring från Europa, 

slavhandeln och den mångfald av etniska och sociala grupper som finns i Latinamerika, har spe-
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lat en stor roll (ibid). Idealbilderna har också förstärkts av den politiska tradition som, bland an-

nat i Argentina, präglats av populism, paternalism, korruption och hierarkiska strukturer (Taylor 

1998; Monsivaís 2006, se vidare kapitel 2.4).  

Att kvinnor kopplas samman med moderskapet och sina reproduktiva sysslor i hemmet är 

dock ingenting unikt för Latinamerika. De flesta samhällen i världen är i själva verket organise-

rade utifrån föreställningen om ”skillnaden” mellan män och kvinnor.4 Föreställningen ligger 

också till grund för hur sociala och politiska strukturer i den liberala demokratin klassiskt delats 

upp i en privat och en offentlig sfär (Okin 1998; Pateman 1989). Den privata sfären, som tradi-

tionellt sett tilldelats kvinnorna, kopplas samman med kroppen, familjen, känslor och sexuella 

relationer, det vill säga, med reproducerande och omvårdande uppgifter. Den offentliga ”manli-

ga” sfären har istället tilldelats områden som ekonomi, politik och förvärvsarbete (Craske 1999; 

Otkins 1998; Pateman 1989). Separeringen av de olika sfärerna har gjort att man sett på politik 

och på förvärvsarbete som manliga domäner vilket ofta resulterat i att kvinnors aktiviteter inom 

dessa områden osynliggjorts eller undervärderats (Craske 1999). 

 Kopplingen till moderskapet och den privata sfären har också gjort att man ofta definierar 

kvinnors kollektiva handlingar som sociala i stället för politiska. De har också ofta definierats 

utifrån det man ansett vara essentiella kvinnliga egenskaper som, godhet, hederlighet och ett 

värnande om det ”allmännas bästa” (Craske 1999; Dominguez 2004). Identifieringen med det 

sociala i stället för det politiska har dock i stor utsträckning använts av kvinnor själva och de 

marianistiska idealen har utgjort grunden för kvinnors aktivism i sociala rörelser över hela Latin-

amerika (ibid). Detta har ofta kritiserats av feminister, vilka menar att kvinnors organisering ut-

ifrån sådana principer riskerar att reproducera stereotypa könsroller och underordning, i stället 

för att bryta dem. Dilemmat har föranlett en debatt inom feminismen som handlar om skillnaden 

mellan kvinnors praktiska och strategiska intressen. Det är utifrån denna diskussion rörelserna i 

den här uppsatsen skall analyseras.  

 

 

                                            

 
4 Diskussionen om skillnaden och/eller likheten mellan könen är också ett av feminismens mest centrala teman, 
vanligtvis refererad till som diskussionen om ”equality versus difference”.  Det handlar huvudsakligen om i hur stor 
utsträckning man skall hävda kvinnors särställning/ skillnad eller likhet, i förhållande till männen och vilka konse-
kvenser det får för jämställdhet, kvinnors rättigheter, etcetera. Diskussionen är också tätt kopplad till hur man an-
vänder begrepp som privat/offentligt och definitionen av politik (Okin 1998; Pateman 1989: Scott 2001).  
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2.3  Sociala rörelser 
Det kan vara svårt att göra en tydlig definition av begreppet sociala rörelser. Det beror delvis på 

att det finns många olika teoribildningar kring begreppet men också på att rörelserna är många 

och mycket heterogena i sin karaktär. 5 John Peeler (2004: 159) menar att sociala rörelser kan 

benämnas som ”relativt välorganiserade och icke-våldsamma folkliga protester”. Liksom nam-

net indikerar handlar det också om en rörelse i samhället, det vill säga, målet för organiseringen 

är någon slags samhällsförändring (Andreasen 1991; Petras & Veltmeyer 2005).  

     Sociala rörelser ses som en del av det civila samhället, vilken i den liberala demokratin är 

tänkt att vara en sfär separerad från staten (Petras & Veltmeyer 2005). Traditionellt sett brukar 

man benämna sociala rörelser som bland annat, fackföreningar, nationella frigörelseorganisatio-

ner, jordbrukarorganisationer och studentrörelser. Dessa rörelsers huvudsakliga syfte var att få 

tillstånd samhällsförändringar genom att skapa relationer till staten och traditionella politiska 

aktörer (Alvarez & Escobar 1992; Calderón et alias 1992; Petras & Veltmeyer 2005). De klass-

baserade och enhetliga sociala uppdelningarna har dock till stor del övergivits idag. Rörelserna 

har blivit fler och allt mer olika varandra i sin karaktär och idag talar man i allt större utsträck-

ning om sociala rörelser utifrån deras självständighet ifrån staten och politiska representationssy-

stem (ibid; Stolz Chinchilla 1992; Adler Hellman 1992; Garretón 2003).  

När man talar om ”nya” sociala rörelser i Latinamerika brukar man syfta till den stora mängd 

rörelser som uppkom i samband med de ekonomiska och politiska kriser som drabbade kontinen-

ten under 70, 80 och 90- talen. I många av dessa rörelser var kvinnors deltagande stort, framför-

allt i konsumentorganisationer, grannskapsorganisationer och människorättrörelserna (Craske 

1999; Dominguez 2004; Jelin 1996). En anledning till att kvinnorna organiserade sig i dessa lo-

kala rörelser var att de drabbades särskilt hårt av strukturella reformer och liberaliseringar av 

ekonomin (Craske 1999; Keen & Haynes 2000; López -Levy 2004). När staten skar ner på den 

offentliga sektorn var det framförallt kvinnor som, på grund av sin sociala ställning som omvår-

dare, blev tvungna att kompensera för den sociala service staten annars skulle ha stått för. Samti-

digt var de också tvungna att bidra till familjeförsörjningen i större utsträckning än tidigare. Det-

ta gjorde man delvis genom ett ökat lönearbete, inom både den formella och den informella sek-

torn, men också genom att organisera sig i sina bostadsområden kring verksamheter som på olika 

sätt underlättade försörjningen. Det rörde sig om allt från lokala soppkök och bytescirklar till 

kollektiva daghem och sjukvårdsverksamhet (Craske 1999; López  -Levy 2004; Jelin 1996).  

      

                                            

 
5 Det kan också vara problematiskt på grund av definitionerna och distinktionerna mellan privat/ offentligt och soci-
alt/politiskt som jag tidigare nämnt. 
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     Ett gemensamt drag för dagens sociala rörelser i Latinamerika (inte minst kvinnorörelsen) är 

att de hyser ett stort misstroende och avståndstagande mot politiska partier och institutioner och 

relationerna mellan dem beskrivs ofta som konfliktfyllda (Alvarez & Escobar 1992; Calderón et 

alias 1992; O´Donell 2002). I ”Report on Democracy in Latin America: Overview”(2002) hävdar 

Guillermo O´Donnell att de politiska partierna, liksom staterna i Latinamerika, generellt sett ge-

nomgår en svår förtroendekris i dag. De politiska partierna är djupt misstrodda som representan-

ter för folket, vilket framförallt manifesteras i ett stadigt minskande valdeltagande och det poli-

tiska systemet betraktas av många medborgare som en arena för korruption och maktmissbruk. 

Misstroendet hänger också samman med de politiska institutionernas sammanbrott under popu-

listiska och auktoritära styren och med det politiska systemets oförmåga tillgodose människors 

mest basala behov. För kvinnorna handlar det också i stor grad om att de länge varit uteslutna 

från de politiska strukturerna (Alvarez & Escobar 1992; Calderón et alias 1992; O´Donell 2002; 

Jelin 1996.) Enligt O´Donell (2002) handlar den demokratiska krisen också om att både partierna 

och staterna har försvagats och fått minskad makt, samtidigt som den ekonomiska marknaden 

har ökat sitt inflytande. 6  

De sociala rörelsernas misstroende mot de traditionella politiska strukturerna, och deras vilja 

till autonomi i relation till politiska strukturer och staten, har blivit mycket omdebatterad i social 

rörelse -teori. Petras och Veltmeyer (2005) menar att de lokala organisationernas avståndstagan-

de mot politiska och ekonomiska strukturer (vilket de kallar ”ingen makt – politik”) är ett pro-

blem därför att det oftare gör rörelserna till föremål för korruption och klientellism, än tvärtom. 

Dessutom, hävdar de, tenderar ett sådant ställningstagande att ta bort fokus från långsiktiga, 

strukturella förändringar som bland annat gäller distributionen av samhällets produktiva resurser. 

Genom att lägga större vikt vid individuella kapaciteter ser man inte längre de sociala och eko-

nomiska orsakerna till fattigdom, hävdar Petras och Veltmeyer (2005). I stället talar man i högre 

utsträckning om vikten av ”empowerment”, vilket enligt författarna innebär att man i allt högre 

utsträckning ser fattigdom som ett individuellt problem som det är upp till individen själv att 

lösa. Därför, menar de, blir de sociala rörelsernas tal om autonomi kontraproduktivt i förhållande 

till deras mål, som är att minska fattigdomen (Petras & Veltmeyer 2005). 

Statsvetaren O´Donnell (2002) ser i likhet med Petras och Veltmeyer en fara i att de politiska 

strukturerna försvagas (utan jämförelse i övrigt). O´Donnell menar att det civila samhället och 

andra, alternativa, inflytandeformer är mycket viktiga för den demokratiska utvecklingen men att 

de måste ses som ett komplement till de politiska partierna och inte som en ersättning. För att 

                                            

 
6 Se vidare ”Report on Democracy in Latin America. Overview”.  
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fördjupa demokratin är det därför essentiellt att både stärka civilsamhället och deras relation till 

staten och de politiska partierna, menar han. För att förbättra dessa relationer, krävs också ett 

stärkande av partierna och av statens makt (ibid) .  

     Ovanstående diskussion liknar på vissa sätt den som förts inom kvinnorörelsen om skillnaden 

mellan kvinnoorganisationer och feministiska organisationer och deras strategiska eller praktiska 

intressen.  

 

2.4   Kvinnors kollektiva handlingar: Praktiska eller strategiska intressen 

Uppdelningen mellan kvinnors praktiska och strategiska intressen skapades först av Maxime 

Molyneux (se Craske 1999: 18; 19; Dominguez 2004; Stephens 1997) och utifrån den gjorde hon 

också en distinktion mellan kvinnoorganisationer och feministiska organisationer. Skillnaderna 

mellan dessa två organisationsformer är att kvinnoorganisationerna huvudsakligen organiserar 

sig utifrån praktiska intressen, det vill säga, utifrån sådant som har med överlevnadsfrågor att 

göra. Till dessa organisationer hör bland annat konsumentorganisationer och grannskapsorgani-

sationer. Arbetsuppgifterna som kvinnorna utförde i dessa organisationer är tydligt kopplade till 

kvinnornas reproduktiva roll i hemmet och många av kvinnorna definierade också sin aktivism 

utifrån sina roller som mödrar och hemmafruar7 (Craske 1999; Feijoo & Gogna 1987; Keen & 

Haynes 2000). Till kvinnoorganisationerna bör man också räkna människorättsorganisationen 

Madres de Plaza de Mayo i Argentina. Gemensamt för dessa rörelser är dels att de organiserar 

sig utifrån sin identitet som mödrar och husfruar och dels att de tar avstånd från politiska struktu-

rer utifrån argumentet att deras kvinnliga identitet är ”opolitisk” (Craske 1999; Howe 2006; Fei-

joo & Gogna 1997). De har alltså inte till syfte att förändra den traditionella kvinnorollen, snara-

re använder de sig av den. Kvinnoorganisationer (efter Molyneux definition) som till exempel 

las Madres de Plaza de Mayo, är också ofta kritiska mot feminismen (Howe 2006: 2).   

De feministiska organisationerna utgår från strategiska intressen. Det vill säga, till skillnad 

från kvinnoorganisationerna har de till syfte skapa långsiktiga och substantiella förändringar i 

genusstrukturerna och de ser ofta politiken som ett medel att göra detta (Craske 1999). En stor 

del av den feministiska kampen har också handlat om att omvärdera uppdelningen mellan det 

offentliga och det privata, vilket inte minst gäller arbetsdelningen mellan könen och definitionen 

av politik.8 Kvinnoorganisationernas identifiering med hemmet och moderskapet som grund för 

                                            

 
7 I Argentina bildades till exempel ett flertal ”hemmafrurörelser” (Ligas de amas de casa), Keen & Haynes 2000; Feijoo & Gog-
na 1987 (156-161). 
8 Därav 70-talets feministiska slagord: ”Det privata är politiskt”, Okin 1998. 
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politiskt handlande är därför problematisk för feminismen. Den huvudsakliga kritiken går ut på 

att dessa aktiviteter hjälper till att förstärka könstereotypa föreställningar, vilka i sin tur ligger till 

grund för en stor del av den underordnade situation som många kvinnor lever i. Alltså blir det en 

ond cirkel där man tenderar att reproducera den underordning man samtidigt kämpar för att ta sig 

ur (jämför Eduards 2002; Jelin 1996).  

     På många sätt liknar deras resonemang också den som Petras och Veltmeyer (2005) för.  So-

ciologen Elizabeth Jelin (1996) har till exempel hävdat att kvinnoorganisationernas identifiering 

med klassiska marianistiska ideal och den ”opolitiska” kvinnligheten kan vara kontraproduktiv 

eftersom det leder till ökat utanförskap och maktlöshet, vilket framförallt drabbar fattiga kvinnor. 

Kvinnoorganisationer som inte är medvetna om, eller har till syfte att ändra politiska strukturer 

och genusrelationer, blir också lättare offer för klientellism och nyliberala reformer, menar hon 

(ibid).  

     Jelin (1996), och även Craske (1999), menar att de aktiviteter som kvinnor utför i kommunala 

matsalar, kooperativa daghem eller andra grannskapsaktiviteter absolut kan verka frigörande på 

många sätt. Problemet är att det ofta också innebär dubbla, eller tredubbla arbetspass, för de 

kvinnor som samtidigt förvärvsarbetar. Eftersom detta gratisarbete sällan genererar ökad själv-

ständighet och politisk makt är risken således stor att aktivismen i lokala projekt snarare leder till 

överarbete och utmattning i stället för frigörelse. Kontentan blir i sådana fall vidbehållen segre-

gering och ojämlikhet (Jelin 1996). Därutöver finns även tendenser att kvinnors organisering 

utnyttjas som gratis arbetskraft av staterna som därmed inte behöver lägga resurser på social väl-

färd (a.a). 

     De som bemött den här kritiken har framförallt pekat på tre aspekter (se till exempel Howe 

2006 och Stephens 1997).9 För det första menar de att diskussionen i sig blottar en stor klyfta 

mellan feministisk teori och praktik och att oförståelsen för kvinnors organisering kring praktis-

ka frågor, och deras ointresse för att tala om genusstrukturer, är en fråga om klass. Anledningen 

till att kvinnoorganisationerna ofta tar avstånd mot feminismen är bland annat att de ser den som 

en fråga för välbärgade, borgerliga kvinnor (se Howe 2006: 4 passim, se också liknande resone-

mang i Stephens 1997 och Stolz Chinchilla 1992). 

     För det andra menar de att organiseringen är politisk, i och med att den förändrar kvinnornas 

levnadsvillkor där de befinner sig, även om den inte förs genom traditionella politiska partier och 

                                            

 
9 Ofta är det dock samma feminister som ”försvarar” och som ”kritiserar” eftersom det egentligen främst handlar om 
ett problematiserande kring frågor som det är svårt att ge enkla svar på.   
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institutioner.10 Forskare som Lynn Stephens (1997) (men även Craske 1999 och Jelin 1996) har 

också påpekat värdet av ”empowerment” som hon menar ofta sker inom dessa kvinnoorganisa-

tioner. Enligt henne leder ett sådant arbete till att kvinnorna börjar ifrågasätta sin ställning i fa-

miljen och i samhället i stort vilket också lägger grund för annat offentligt och politiskt föränd-

ringsarbete.  

     Ett tredje argument är att kvinnoorganisationerna varit en inspiration för andra kvinnors orga-

nisering (det gäller framförallt las Madres de Plaza de Mayo). De har också framtvingat en för-

ändring inom feminismen som inneburit att man börjat tala mer om ”lo cotidiano”, det vill säga, 

om vardagslivets förutsättningar för en demokratisk utveckling (Stolz Chinchilla 1992). Man har 

också tvingats ta mer hänsyn till aspekter som klass och etnicitet (ibid; Howe 2006).  

     Den potentiella konflikten mellan kvinnoorganisationerna och de feministiska organisationer-

na ligger alltså i frågan om med vilka syften och metoder kvinnor skall organisera sig för att ska-

pa substantiella samhällsförändringar. Denna problematik har dock inte enbart diskuterats i en 

latinamerikansk kontext utan är ett genomgående dilemma inom feministiska rörelser över hela 

världen. I all organisering som utgår från en kollektiv, kvinnlig identitet, är det svårt att dra grän-

sen för i hur stor utsträckning man skall hävda en kvinnlig särställning. Maud Eduards (2002: 

11) har formulerar problemet så här: ”Det underliggande dilemmat är hur man skall förena fe-

minismens två mål: förbättra kvinnors villkor, respektive upplösa hämmande och förtryckande 

könskategorier”. På samma gång.    

 

2.5  Sammanfattning 
 

I det här kapitlet har jag gjort en övergripande redogörelse för diskussionen kring så kallade ”nya 

sociala rörelser” och dess relation till politiska partier och institutioner. Relationen anses av 

många analytiker vara problematisk på grund av den misstro rörelserna hyser gentemot demokra-

tin och traditionella politiska aktörer. Misstron grundar sig framförallt i de politiska kriser och de 

korrupta och populistiska politiska systemen som präglat många länder i  Latinamerika under 

lång tid. Många teoretiker, som till exempel Petras och Veltmeyer (2005) och O´Donnell (2002), 

menar att ett sådant avståndstagande är problematiskt eftersom det försvagar de politiska institu-

tionerna, samtidigt som det flyttar fokus från långsiktiga och generella lösningar till sådana av 

                                            

 
10  Jämför med Eduards (2002), och också med Magnanis (2003), resonemang om vänsterns relation till arbetarklas-
sen. 
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mer populistiskt och individualistiskt slag. Därigenom förstärks de klientellistiska och populis-

tiska system som rörelserna kritiserar, menar de (ibid).   

     En liknande problematik har diskuterats inom feminismen i relation till kvinnorörelsen (det 

jag i föregående kapitel beskrev som en konflikt mellan strategiska och praktiska intressen).  

Feministiska ställningstaganden11 innebär ofta att man vill använda politiska medel och arbeta 

långsiktigt och för att förändra genuskonstruktioner och ojämlikhet mellan könen (strategiska 

intressen). De såkallade kvinnoorganisationerna förespråkar i stället mer direkta och ”praktiska” 

lösningar på kvinnors vardagsproblem. Skiljelinjerna är inte knivskarpa (det ena synsättet uteslu-

ter inte det andra) men feministiska författare som Craske (1999) och Jelin (1987) har utryckt 

farhågor av liknande slag som O´Donnell (2002) och Petras och Veltmeyer (2005) . De menar 

bland annat att ett alltför ensidigt fokuserande på konkreta vardagsproblem, tillsammans med en 

avsaknad av genusperspektiv och ett avståndstagande mot politik, hindrar långsiktiga och sub-

stantiella förändringar av förtryckande genusstrukturer och kvinnors levnadsvillkor. De hävdar 

också att ett sådant avståndstagande lättare gör kvinnoorganisationerna till offer för klientellism 

och populism, samtidigt som deras möjligheter till reellt inflytande minskar. Däri liknar alltså 

diskussionerna om de sociala rörelserna varandra, även om feminismen är mer specifikt intresse-

rad av att öka medvetandet kring genusfrågor.       

     Den underliggande frågan handlar naturligtvis också om vad som egentligen är politik? Är 

det något som enbart kan bedrivas inom traditionella partier och institutioner eller kan all sam-

hällsförändrande verksamhet ses som politisk? Jag kommer att återkomma till denna diskussion i 

arbetets avslutande kapitel.   

     I följande kapitel kommer jag översiktligt att redogöra för delar av Argentinas historia som på 

många sätt ligger till grund för de politiska strukturer som också format kvinnors medborgarskap 

och genus.  

 

 

                                            

 
11 När jag talar om feminism här menar jag den specifika diskussion inom feminismen som jag har hänvisat till i tidigare kapitel. 
Inom feminismen finns självklart en mängd olika inriktningar, som också har olika inställningar till politik och också till begrep-
pet ”genus”.  
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3 HISTORISK OCH POLITISK KONTEXT 

3.1 Introduktion 

Medborgarskapet är inte är en given, eller en gång för alla, färdig identitet. Den skapas genom en 

reflexiv process i förhållandet mellan de som styr och de som blir styrda (Taylor 1998). Defini-

tionen av medborgarskapet styrs alltså till stor del av de normer och praktiker som förmedlas av 

staten och den politiska kulturen. För att förstå kvinnors politiska aktivism, eller deltagande i 

sociala rörelser, måste man också förstå den politiska och historiska kontext ur vilken de växt 

fram (ibid; Howe 2006; Feijoo & Gogna 1987). De två viktigaste aspekterna i formandet av den 

politiska kulturen och kvinnors medborgarskap i Argentina är enligt Taylor (1998) peronismen 

och perioderna av militärdiktaturer.  

3.2  Koorporatism, populism och klientellism 

Två begrepp som har färgat i stort sett alla politiska styren i Argentina, och som också är tätt 

kopplade till peronismen, är populismen och den sammanhängande koorporatismen, vilken har 

sina rötter i den italienska fascismen (Craske 1999: 28-30). 

 I ett koorporativt system kontrolleras och begränsas medborgarnas deltagande genom sociala 

förmåner och statligt sanktionerade och icke – konkurrerande sektorer, vilka ofta bygger på yr-

kesidentiteter (som till exempel fackföreningar). Kvinnor tenderar dock att identifieras med re-

produktiva funktioner, även då de har en yrkesidentitet (ibid). Populismen bygger ofta på ett ka-

rismatiskt ledarskap och fungerar, i likhet med koorporatismen, genom personalistiska och starkt 

hierarkiska strukturer. Populismen uppmanar till en organisk förståelse av samhället, varigenom 

kvinnans roll som moder förstärks. Klientellismen, som också hänger samman med de ovanstå-

ende begreppen, innebär en klient - patron relation som ”baseras på ett utbyte av tjänster och 

gentjänster mellan ojämlika parter”(Craske 1999: 28 ).     

I ett klientellistiskt färgat samhälle bygger relationen mellan staten och medborgarna på att 

man har något att förhandla med. Oftast handlar det om sociala förmåner som byts mot röster 

(ibid). Eftersom kvinnor länge varit uteslutna från facken och saknat politisk makt så har de inte 

haft så mycket att byta med i dessa klientellistiska förhållanden. Deras (eller snarare politiker-

nas) främsta möjligheter att skapa klientellistiska band har i stället varit genom lokala organisa-

tioner i bostadsområdena eller byarna. På det viset har kvinnors identitet som hemmafruar och 

mödrar förstärkts (Craske 1999: 28- 29). Craske (1999) menar att de populistiska, koorporatistis-
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ka och klientellistiska systemen till viss del bidragit till en politisk stabilitet i vissa länder men att 

de också resulterat i en godtycklighet i de politiska systemen.  

 

3.3 Peronism 
Under perioden 1943 -55 (och 1973-74) levde det argentinska folket under ledning av Juan 

Perón. Perón och peronismen stod för det som brukar kallas den ”tredje vägen” mellan kapita-

lismen och kommunismen och inkorporerade många olika politiska idéer som fascism, nationa-

lism, populism och anti -socialism. Denna politik innebar en koorporatistisk välfärdsmodell där 

man bland annat genom att skapa starka länkar mellan fackföreningsrörelsen och staten, både 

lyckades kontrollera de lägre klasserna och vinna deras lojalitet (López -Levy 2004; Taylor 

1998). Den vunna solidariteten berodde bland annat på att Perón stärkte arbetarnas rättigheter, 

ökade deras reallöner och införde välfärdsförmåner som semester och sjukersättning (ibid).                 

Till skillnad från den tidigare militärregimen uppmuntrade Perón också kvinnornas deltagan-

de på arbetsmarknaden och han förbättrade deras villkor där på olika sätt. Bland annat förbättra-

des deras löner och deras möjlighet till utbildning ökade.12 1947 fick kvinnorna rösträtt och i pre-

sidentvalet 1951 röstade 90 procent av de röstberättigade kvinnorna. 65 procent av dem lade sina 

röster på Perón (Keen & Haynes 2000:226). Kvinnorna fick då också den största politiska repre-

sentationen i västvärlden (Craske 1999). På grund av sin stora mängd utbildade och förvärvsar-

betande kvinnor, och sin stora kvinnliga politiska representation, sågs Argentina på den tiden 

som ett ovanligt land i Latinamerika (Craske 1999; Keen & Haynes 2000). 

En viktig anledning till att kvinnorna inkluderades i den politiska verksamheten var Peróns 

hustru, Eva Perón, Evita. Eva Perón var stark engagerad i kvinnofrågor och grundlade bland an-

nat en stor välgörenhetsfond som finansierade kvartersgrupper och hjälpte fattiga kvinnor med 

läkarvård och social och juridisk hjälp (Keen & Haynes 2000). Evita bildade också ”Peronistiska 

Feministpartiet” (PPF) vars namn dock är något missvisande. Dels av den anledningen att orga-

nisationen inte var ett politiskt parti utan en del av det peronistiska partiet, och dels därför att 

Eva Perón i själva verket var uttalat antifeministisk. Hon skilde också på politiska och sociala 

aktiviteter som tillhörande manliga respektive kvinnliga sfärer (vilket hon paradoxalt nog själv 

bröt mot genom sin politiska aktivism) (Craske 1999).   

     Trots att makarna Perón uppmanade kvinnor att utbilda sig och att arbeta utanför hemmet så 

lade de samtidigt stark emfas på kvinnans relation till moderskapet och familjen och på kvinnor-



 21 

nas underordnade ställning i förhållande till männen. Evita talade bland annat om sig själv som 

”nationens moder” och sade att kvinnor borde vara underordnade sina män på samma sätt som 

hon var underordnad sin man (Craske 1999). En annan aspekt av Eva Peróns ”feminism” är att 

den var starkt klassbetonad. Det peronistiska feministpartiet bestod framförallt av arbetarklass-

kvinnor som i stora delar var kritiska mot medelklassen livsstil och värderingar (ibid).  

 Perón stärkte visserligen arbetarklassens och kvinnornas rättigheter men hans förhållande till 

dem var populistisk och starkt paternalistisk. Han betraktade sina anhängare som barn och såg 

sig själv som den fadersgestalt och starka ledare som skulle leda massorna (Taylor 1998). Ge-

nom det förhållandet försvagade peronismen medborgarnas ansvar och självbestämmande.   

 

3.4 Militärdiktaturen  

Argentina har styrts av militärdiktaturer under många perioder under 1900-talet. 13 Den sista i 

raden militärkupper genomfördes 1976 och diktaturen som följde kom att vara fram till 1983. 

Militärjuntan förbjöd all politisk aktivitet och startade ett ”smutsigt krig” mot vänstern. Fackfö-

reningar, studentrörelser, progressiva delar av katolska kyrkan, liksom den kvinnorörelse som 

börjat växa fram på 70-talet, förföljdes. Framförallt drabbades dock arbetarklassen. De blev både 

särskilt utsatta för militärens politiska våld och påverkades extra hårt av de ekonomiska reformer 

som genomfördes av diktaturen (Keen & Haynes 2000).  

     När militären tog makten gjorde de det för att som de sade ”återinföra essentiella värden”, 

vilka skulle forma statens ledarskap (Taylor 1998:44). Detta innebar framförallt en förstärkning 

av katolicismen, men också av nationalistiska, auktoritära och kapitalistiska värden.  

     Samtidigt som regimen talade om ”kristen moral” torterades och mördare tusentals oliktän-

kande. Många kastades levande ut från flygplan över  Río de la Plata och man beräknar att unge-

fär 30 000 människor ”försvann” under regimen. (Keen & Haynes 2000: 330; López -Levy 2004: 

28). Det inrättades koncentrationsläger och det förekom också att man stal barn från kvinnor som 

mördats efter förlossningen. Barnen adopterade sedan bort till vad de benämnde ”anständiga 

familjer” (López Levy 2004: 28). En vanlig tortyrform som framförallt användes på fackföre-

ningsledare var att skada könsorganen på både män och kvinnor (Keen och Haynes 2000: 331).  

     Diktaturen orsakade naturligtvis enorma mänskliga trauman. Förutom de mord och den tortyr 

som en stor del av befolkningen drabbades av skapade förtrycket också en stor generaliserad 

                                                                                                                                             

 
12 Under perioden 1941- 1950 mer än fördubblades kvinnorna på universiteten och 1949 utgjorde kvinnor mer än 45 % av arbets-
kraften i Buenos Aires (Keen & Haynes 2000 : 223, 224). 
13 På 30-talet genomfördes inte mindre än 5 militärkupper (Taylor 1998: 34). 
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rädsla hos människor vilket ledde till förstörda sociala relationer och splittrade familjer (Craske; 

1999). 

     Med militärregimen gick också den peronistiska välfärdsmodellen i graven. En nyliberal eko-

nomisk politik infördes med syfte att minska statens inflytande över ekonomin och öppna upp 

för den internationella marknaden. Spekulationerna ökade medan industrin stadigt minskade sin 

produktion. Även dessa reformer fick stora konsekvenser för människors liv i form av ökad fat-

tigdom, arbetslöshet och utanförskap. Som alltid drabbades arbetarklasskvinnorna hårdast. Bland 

annat ökade den informella sektorn i städerna kraftigt, vilken framförallt bestod av fattiga, kvinn-

liga gatuförsäljare (Keen & Heynes 2000). På grund av de ekonomiska svårigheterna var kvin-

norna också tvungna att öka antalet arbetstimmar i hemmet som till exempel gick till klädsöm-

nad eller grönsaksodling. 

     Den marianistiska retoriken, som också användes av peronismen, förstärktes radikalt med 

militärregimen. Regimen såg på kvinnan som bärare av den ”katolska moralen” och moderskapet 

som en ”patriotisk skyldighet” och det var viktigt för militären att kvinnorna tvingades tillbaka 

till deras roll som mödrar och hemmafruar (Keen & Haynes 2000).  

     De praktiska bestyren som de ekonomiska svårigheterna innebar, tillsammans med retoriken 

kring kvinnorna som mödrar och hemmafruar, förstärkte kvinnornas underordnade position i 

samhället. Graden av ofrihet ökade, vilket kom som en chock för den feministiska rörelse som 

höll på att växa sig stark i Argentina under början av 70 - talet (Howe 2006; Feijoo & Gogna 

1989). Trots det (eller tack vare det) så blev kvinnorna i Argentina viktiga agenter i protest -

rörelserna och demokratiprocessen som kom att komma, vilket jag kommer att redogöra för mer 

ingående i nästa kapitel (ibid).  
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4 KVINNOR OCH SOCIALA RÖRELSER I ARGENTINA 

4.1  Konsumentorganisationer och hemmafrurörelser 

Trots det hårda politiska förtrycket under diktaturen växte det efterhand fram en politisk opposi-

tion som från början framförallt var underjordisk. Det var dock inte partierna som formade det 

största motståndet mot diktaturen utan de sociala rörelserna. Människorättsorganisationerna spe-

lade en viktig roll under den här perioden men det bildades också många grannskapsorganisatio-

ner och konsumentorganisationer (Craske 1999; Feijoo & Gogna 1987; Keen & Haynes 2000). 

De flesta av dessa lokala organiseringar bildades av kvinnor utifrån deras roller som hemmafruar 

och med sina bostadsområden som utgångspunkt. Många var just uttalade hemmafrurörelser.14  

Kvinnogrupperna protesterade mot allt från höga skatter, skenande matpriser, minskad social 

service etcetera, och använde sig bland annat av köp- blockader som metoder. Protesterna starta-

de i mitten av 1982  med draghjälp från de protester som Falklandskriget hade orsakat.  

Hemmafrurörelserna hade två huvudsakliga aspekter gemensamt: de tog avstånd från politik 

och från feminismen. De menade att de bara var kvinnor som ”gjorde sitt bästa för att hjälpa sina 

män” (Feijoo & Gogna 1987). I början av 80-talet skedde dock en återförstärkning av de femi-

nistiska grupperna som hade lidigt stora nederlag under diktaturen. Tillsammans med andra 

kvinnogrupper började de organisera sig för reproduktiva rättigheter, sexualundervisning och 

rättigheter för barn till ogifta mödrar. Alla dessa grupper var tillsammans en viktig del i att för-

svaga militärregimen, men den viktigaste av dem alla var människorättsorganisationen: Las 

Madres de Plaza de Mayo (ibid). 

 

4.2  Las Madres de Plaza de Mayo 

Rörelsen Las Madres de Plaza de Mayo (Mödrarna vid Plaza de Mayo) startade 1977 genom att 

en grupp kvinnor började känna igen varandra när de letade efter ”försvunna” anhöriga på polis-

kontor och hos andra myndigheter. De började då träffas på caféer och liknande för att göra ge-

mensamma listor över de försvunna och sätta upp lappar i staden med förfrågningar. Mötena 

utvecklades sedan till demonstrationer. Den första marschen genomfördes i april 1977 på Plaza 

de Mayo, mitt i Buenos Aires centrum, mellan katedralen, stadshuset och presidentpalatset (Cra-

                                            

 
14 Unión de Mujeres Argentinas, Liga de Amas de Casa, Unión General de Amas de Casa, Movimiento de Amas de Casa del 
Pais, var några,  Feijoo & Gogna (1987). 
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ske 1999). Då var de inte mer än 14 kvinnor i åldrarna 40-60, men de växte snabbt i storlek och 

så småningom genomfördes demonstrationer varje torsdag på Plaza de Mayo.  

Marscherna genomfördes under tystnad och Mödrarna bar vita schaletter på huvudet med 

namnen på deras försvunna familjemedlemmar broderade i tyget. Enligt Craske (1999:119) sym-

boliserar tystnaden och det vita tyget den ”opolitiska kvinnligheten” medan Feijoo & Gogna 

(1987) menar att det vita står för pacifismen som mödrarna anser förenar alla mödrar. Senare 

anslöt mödrarna till de kvinnor som blivit mördade av regimen och vars barn kidnappats för att 

adopteras till ”anständiga familjer”. De blev las Abuelas de Plaza de Mayo (morföräldrarna på 

Plaza de Mayo).  

Las Madres har tydligt deklarerat att sin identitet som mödrar är överordnad all annan, även 

den som kvinnor (Howe 2006). Utifrån den ståndpunkten har de också tagit starkt avstånd från 

både politik (enligt deras egen definition) och feminism. De menar att moderskapet är kopplat till 

moral, godhet och pacifism och att detta är värden som står över politiken. Därför menar de, 

skall deras inblandning i samhället ses som moralisk, inte politisk (Craske 1999; Howe 2006; 

Feijoo & Gogna 1987).  

     Mödrarnas relation till feminismen har också en klassaspekt eftersom de anser att feminismen 

anses tillhöra en cirkel priviligerade kvinnor (Howe 2006:4). De menar att feminismen är för 

koncentrerad vid genusfrågor när de viktigaste frågorna för kvinnor framförallt handlar om prak-

tiska vardagsbestyr (överlevnad) (ibid). 

     Organiseringen kring identiteten som ”opolitiska mödrar” var dock en viktig strategi för att 

över huvud taget ha möjlighet att organisera sig under diktaturen. Många kvinnor blev kidnappa-

de och arresterade, men det var ändå lättare för kvinnorna att organisera sig, till stor del på grund 

av synen på kvinnan som just opolitisk och därmed relativt ofarlig. Paradoxalt nog var det alltså 

mödrarnas ”opolitiska” identitet som möjliggjorde deras politiska aktivism. Feijoo & Gogna 

(1987) beskriver fenomenet som en ”bumerang effekt” där militärens diskurs om kvinnans plats i 

hemmet slog tillbaka mot dem själva i och med att familjen och dess värden just blev en platt-

form som användes för att bygga ett motstånd mot dem.  

 

4.3  Efterföljarna: Manzaneras och protesterna i Catamarca 
I föregående avsnitt har vi kunna se hur kvinnoorganisationer i Argentina under 70 och 80 - talet 

organiserade sig utifrån rollen som mödrar och hemmafruar och hur denna aktivism till stor del 

var sprungen ur peronismens och militärregimens diskurser om kvinnan. Jag vill här ge ytterliga-

re två korta exempel på ”kvinnorörelser” som bildats på 90- talet. Det första exemplet: ”Las 

Manzaneras”, är ett tydligt exempel på hur kvinnor blivit organiserade och inkorporerade i de 
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peronistiska strukturerna utifrån identifieringen med det omvårdande och ”opolitiska” kvinno-

idealet (Masson 2004). 15  I det andra exemplet: ”Protesterna i Catamarca”,  är syftet att ge ex-

empel på hur Madres de Plaza de Mayo  influerat andra kvinnor i Argentina att organisera sig  

(Bergman och Szurmuk 2001).  

 

4.3.1  Las Manzaneras 
 1998 genomfördes Plan Vida (ungefär, Plan för livet)  i Buenos Aires, vilket var ett stort nutri-

tionsprogram för gravida kvinnor och barn upp till 5 år (Masson 2004:16). 36 000 kvinnor arbe-

tade gratis med att dela ut mat och andra förnödenheter i fattiga bostadsområden. Den största 

delen av kvinnorna kom själva från fattiga förhållanden och organiserades i sina egna bostads-

områden. Namnet las manzaneras (äppelkvinnorna) kom från att kvinnorna bland annat delade 

ut äpplen och mjölk till hushållen (ibid).  

     Kvinnan som organiserade dem var Hilda ”Chiche” González de Duhalde. Hon var ledare för 

det peronistiska partiets kvinnoförbund i Buenos Aires och också hustru till Eduardo Duhalde 

som då var borgmästare i Buenos Aires (och som senare kom att bli Argentinas president).   

”Chiche” ställde upp som nationell kongresskandidat i valet 1997 och enligt Masson (2004) 

skrev tidningarna mycket om hur las manzaneras användes som en del i hennes och makens po-

litiska kampanjer. 

      Hilda González de Duhalde refererade till sig själv som en ”biologisk peronist” och talade 

bland annat om förstärkandet av en ”legitim femininet” vilken hon kopplade samman med vär-

den som religion, tradition och familj (Masson 2004). Las manzaneras blev således en del av 

denna politiska retorik. De fattiga kvinnor som utförde arbetet kallades för ”solidariska kvinnor”, 

och trots att det var ett projekt som drevs av statliga organ och med politiska syften (från peronist 

partiet) benämnde man organiseringen som ett nytt ”opolitiskt” sätt att driva sociala frågor 

(Masson 2004). Detta utifrån den peronistiska och marianistiska retoriken som just betonade 

kvinnornas naturliga roll som omvårdare.  

 

4.3.2 Protesterna i Catamarca 
Protesterna i Catamarca är en helt annan historia. I stället för att handla om hur man från politis-

ka håll inkorporerat kvinnor i sina politiska strukturer genom att benämna dem som opolitiska så 

handlar det om kvinnor som själva protesterat mot det politiska styret. 

                                            

 
15 Det är dock tveksamt om definitionen ”social rörelse” passar här 
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      Historien i Catamarca börjar med att en 17 årig flicka, María Soledad,  1990  hittades våldta-

gen och mördad i ett dike med stora mängder kokain i kroppen. 8 år senare fälldes två män från 

Catamarcas mäktigaste familjer, vilka styrt staden under klientellistiska förhållanden under nästa 

40 år (Bergman och Szurmuk 2001). Det politiska styret förlorade också makten följande val. 

Denna utgång gjordes till stor del möjlig genom de stora protester som organiserades efter flick-

ans död. Protesterna organiserades av en nunna men utgjordes framförallt av unga kvinnor och 

studenter.  

     María Soledad var både fattig och mörkhyad och det, tillsammans med hennes sexualitet, 

hade använts som ett slagträ i debatten efter mordet, där hon bland annat utmålade som ”fres-

terska” (Bergman och Szurmuk 2001). En stor del av protesterna, som huvudsakligen bestod av 

tysta marscher, handlade därför om att visa upp bilden av María Soledad som en fin katolsk 

flicka. En motbild till ”horan” som hade målats upp av makthavarna i Catamarca (ibid). 

     Bergman och Szurmuk (2001) menar att dessa protester tillhörde ett nytt fenomen i Argentina 

därför att de framförallt krävde lag och ordning. De menar också att organiseringen var inspire-

rade av las Madres de Plaza de Mayos modell på flera olika sätt. Liksom las Madres organisera-

de man sig utifrån rollen som döttrar, fruar och mödrar och man använde också de tysta manifes-

tationerna som ett sätt att visa sin sorg offentligt. Genom utbildningar (empowerment) i mänskli-

ga rättigheter förstod man, enligt författarna, också att våldtäkter och misshandel inte bara är en 

privat angelägenhet, utan ett sätt för makten att utöva kontroll. Därigenom kunde de också se 

María Soledades död som en politisk händelse. De gjorde det privata offentligt.   

 

4.4 Sammanfattning 
I föregående kapitel har jag gått igenom olika rörelser som dominerats av kvinnor. Dessa sam-

manslutningar har arbetat utifrån olika mål och strategier och deras aktiviteter har också fått oli-

ka slags efterverkningar i det Argentinska samhället.  

     Las Madres de Plaza de Mayo är en människorättsrörelse som trots att de inte använt sig av 

ett genusperspektiv, och trots att de tagit avstånd från den etablerade politiken, ändå utmanat och 

förändrat både politiken och genuskonstruktionerna i Argentina. Genom att de använde sin priva-

ta sorg i offentliga manifestationer konfronterade de inte bara militärdiktaturen utan också kvin-

norollen och etablerade föreställningar om den privata - respektive offentliga sfären. De har ge-

nom sitt arbete också inspirerat till liknande aktioner i Argentina, som till exempel den i Cata-

marca flera år senare.  

     Protesterna i Catamarca kan också ses som en människorättsrörelse utan politiska kopplingar 

och utan något uttalat genusperspektiv. Inspirerade av Madres de Plaza de Mayo bröt även de 
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mot uppdelningen mellan privat och offentligt.  I sina protester använde man sig av en traditio-

nell bild av den ”fina, katolska flickan” för att bryta mot en annan: den om María Soledad som 

en ”syndfull fresterska” var kropp och integritet saknar värde. Genom sina protester bidrog de till 

att förändra det politiska systemet i Catamarca, uppdelningen mellan privat och offentligt, och en 

förtryckande kvinnosyn.   

     Hemmafrurörelserna och kvartersorganisationerna som började bildas på 80-talet talets hade 

inte heller något genusperspektiv i sin aktivism. Tvärtom värnade de, liksom Madres de Plaza de 

Mayo, den traditionella kvinnorollen. Rörelsernas aktioner bidrog antagligen också till föränd-

ringarna i det politiska systemet men frågan är på vilket sätt de påverkat de traditionella genus-

konstruktionerna? 

     Las manzaneras kan inte räknas som en rörelse på samma sätt som de andra eftersom organi-

sationen var en del av ett statligt, politiskt projekt. Det är dock ett tydligt exempel på hur man 

från politiskt håll utnyttjat den traditionella kvinnorollen i klientellistiska och populistiska syften. 

Kvinnorna organiserades utifrån idén om den ”opolitiska kvinnligheten” och det arbete de gjorde 

för samhället beskrevs som en förlängning av deras naturliga uppgifter. Man kan alltså inte säga 

att organiseringen av dessa kvinnor lett till någon uppluckring av genuskonstruktionerna och inte 

heller av de politiska strukturerna, snarare tvärt om. Men det var å andra sidan inte heller syftet 

med den. Det är dock ändå intressant att se i vilka olika syften retoriken om den ”opolitiska 

kvinnligheten” används, och också vem som använder sig av den.  

     I nästa kapitel skall jag göra en redogörelse för de rörelser som bildades under den ekonomis-

ka krisen 2001/2002 för att se om man kan följa några trender eller se förändringar i hur kvin-

norna organiserat sig i dessa.  
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5 2001/2002: EKONOMISK KRIS OCH SOCIALA RÖRELSER  

5.1  Introduktion 
I slutet av december 2001 befann sig Argentina i en akut ekonomisk kris, vilken föregicks av en 

massiv kapitalflykt, enorma statsskulder och bankrutta företag och banker. Argentina, som varit 

ett av Latinamerikas mest välmående länder med en stor del utbildad befolkning och små sociala 

skillnader (sett utifrån en Latinamerikansk kontext), hade genomlidit svåra ekonomiska och poli-

tisk kriser förr. Detta var dock en av de värsta ekonomiska kriser som Argentina drabbats av och 

dess efterverkningar slog hårt mot hela befolkningen, även mot medelklassen.  

     Som alltid var det dock de lägsta socialgrupperna som blev värst utsatta. Under första halvan 

av 2001 var cirka 21,5 procent av befolkningen arbetslösa och ytterligare 18,6 procent var under-

sysselsatta (Magnani 2003: 34). För många familjer innebar det att de förlorade all möjlighet till 

försörjning och gick rakt in i svår fattigdom (López Levy 2004).    

Den tredje december 2001 begränsade den dåvarande finansministern Domingo Cavallo möj-

ligheterna att ta ut pengar från bankerna för att hindra kapitalflykten. Över en natt förlorade 

många från medelklassen alla sina besparingar och befann sig i en situation där inte heller de 

visste hur de skulle klara sin försörjning (ibid). Massiva gatuprotester från alla hörn av Buenos 

Aires tvingade presidenten Fernando de la Rúa att avgå. Veckan efter hans avgång följdes av tre 

presidentbyten fram tills den första januari 2002, då Eduardo Duhalde tog över presidentposten. 

Gatuprotesterna går under namnet ”cacerolazos” därför att protestanterna under demonstratio-

nerna slog på kastruller och pannor (cacerolas). Slagordet som ekade över Argentinas gator löd: 

”que se vayan todos – que no se quede ni uno solo” (alla skall avgå -  inte en enda ska få vara 

kvar. Översättning Vera - Zavala 2003: 43). 

5.2 Presentation av rörelserna 
 

5.2.1 Asambleas vecinales/ Kvartersråd eller Grannråd 16 

Asambleas vecinales uppkom som en direkt följd av decemberprotesterna 2001. Till en början 

uppstod de enbart som spontana diskussionsgrupper på gatorna men sedan vidareutvecklades de 

                                            

 
16 Asamblea = möte, församling. Här har jag valt att översätta det till ”kvartersråd” eller ”grannråd”. Ett grannråd är 
en geografisk indelning som omfattar en stadsdel eller några kvarter i staden, Vera- Zavala (2003: 43). 
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till mer organiserade sammanslutningar. Syftet med råden var att skapa lokala debattforum där 

allt, från nationens uppbyggnad till omedelbara lokala behov, kunde diskuteras på ett öppet och 

fritt sätt (López Levy 2004). 17 Mellan december 2001 och mars 2002  bildades cirka 200 asamb-

leas och i augusti var de närmare 329 (López Levy 2004: 107).  

Förutom de mer allmänpolitiska diskussionerna som fördes i råden, organiserade man allt från 

lokala soppkök, andrahands-bokhandlar, biografer och yogaklasser till vaccinationscenter och 

läkarmottagningar (ibid: Vera Zavala 2003). Många asambleas samlade också in pengar och 

andra förnödenheter till andra kooperativ och övertagna fabriker/företag, vilket enligt Magnani 

(2003) var en grundläggande faktor för deras existens och utveckling.  

Råden växte snabbt under några månader men efter bara ett års tid var de flesta försvunna 

igen. Många uppgav att de helt enkelt inte hade energi till konstanta mobiliseringar och andra 

menade att de hade fyllt en viktig funktion under krisen men att det inte fanns någon anledning 

att fortsätta när den nu hade passerat. En stor anledning var också den frustration som fanns över 

de politiska partiernas ständiga försök till påverkan och infiltrering (ibid: Vera- Zavala). Fram-

förallt var det de små och revolutionära partierna på vänsterkanten som vid upprepade tillfällen 

försökte infiltrera dem. Detta var också en av anledningarna till att kvartersråden, i likhet med de 

flesta andra rörelser som bildades under den här tiden, tog så starkt avstånd från alla politiska 

partier eller organisationer (López Levy 2004: Vera Zavala 2003). Ytterligare ett problem, som 

Vera Zavala (2003) påpekar, är att det saknades ledare, vilket också beror på folks rädsla för att 

bli utnyttjade.  

 

5.2.2 Piqueteros / De arbetslösas rörelse 18 

Under 90-talets ekonomiska kriser och nyliberala reformer stängdes många fabriker. Detta fick 

till följd att en mängd arbetslösa fabriksarbetarna lämnades helt utan annan möjlighet till försörj-

ning (López Levy 2004). För att inte lämnas bortglömda i kåkstäderna, som många av de arbets-

lösa fabriksarbetarna kom ifrån, började de i stället att blockera strategiskt belägna och aktiva 

vägar, broar och motorleder. Vägblockaderna var ett sätt för arbetarna att få sin situation upp-

märksammad. Det var också ett sätt att be om pengar och förnödenheter för sin överlevnad 

(ibid). 

                                            

 
 
17 López Levy (2004) har påpekat att det egentligen inte är märkligt att dessa församlingar uppkom i så stor skala i Buenos Aires 
eftersom det är en stad med en stark psykoanalytisk tradition, som har många utbildade psykologer och psykoanalytiker. Asamb-
leas blev en slags kollektiv terapiform med statligt stöd, menar hon. Det blev också ett sätt för människor att kanalisera rädsla, 
ilska och frustration, och upptäcka att de inte var ensamma med den.  
18 Piquetero översätts på olika sätt i olika böcker. López Levy (2004) refererar till piquete som en vägblockad medan Vera- Zava-
la översätter det med ”aktion”. Piqueteros i plural, översätts av Vera- Zavala som ”arbetslöshetsrörelse”.  
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 Marcela Lopéz Levy (2004) påpekar i ”We are millions” att det är det svårt att uppskatta stor-

leken på piqueteros. Dels därför att den består av en mängd olika sammanslutningar med olika 

syften, arbetssätt och politiska och religiösa anknytningar. Dels därför att uppgifterna om rörel-

sen storlek kraftigt varierar i media. Beroende på källa fanns det år 2002 någonstans mellan 

2.300 och 6.000 olika grupperingar (López Levy 2004: 81).  

López Levy (2004) menar att det finns en liten del av piquetero -rörelsen som ser aktivismen 

som en början på en revolution och ett statligt övertagande men att majoriteten av sammanslut-

ningarna inom rörelsen snarare ser vägblockaderna som ett sätt att kräva arbete och sociala rät-

tigheter. Hon tycker också att medias beskrivning av rörelsen är felaktig eftersom den ger en bild 

av att den vanlige piqueteron är en ung våldsam man med täckt ansikte. I själva verket, menar 

López Levy, är den stora majoriteten aktiva medlemmar (åtta av tio) kvinnor som utför fredlig 

protester (2004: 84).   

En anledning till att en så stor del av piquetero -rörelsen består av kvinnor kan vara de statliga 

bidrag (”Plan de Jefas y Jefes de Hogar”) som utgår till arbetslösa hushåll. Två tredjedelar av 

dem som tar emot bidraget är kvinnor (ibid). Understödet, som började delas ut under Duhaldes 

presidentskap 2002 och bestod av 150 pesos i månaden till varje hushåll,19 kom dock med ”ha-

ken” att bidragstagarna var tvungen att utföra 20 timmars samhällstjänst i utbyte mot pengarna. 

Den största delen av samhällsarbetet utfördes inom rörelsen men på många håll användes detta 

bidrag också av kommunerna för att få offentliga arbeten utförda av arbetslösa arbetare. En stor 

del av detta arbete utfördes alltså av kvinnor (ibid).   

Petras och Veltmeyer (2005) hävdar att dessa bidrag skapat stora problem genom att de istäl-

let för att vara kortsiktiga lösningar på akuta problem, som fattigdom och undernäring, kom att 

bli piqueterorörelsens primära fokus. Enligt författarna var tanken från statens sida aldrig att man 

skulle lösa problemen med undernäring och utanförskap genom dessa program. Istället var syftet 

att man genom klassiskt klientellistiska metoder skulle kapsla in det folkliga missnöjet. Petras 

och Veltmeyer (2005) menar att arbetsplanerna har misslyckats med att skapa nya fulltidsarbeten 

och att resultatet snarare blivit att man konsoliderat en permanent och undergiven klass utan 

framtid. Petras och Veltmeyer (2005) säger ingenting om andelen kvinnor i piqueterorörelsen 

men om López Levy har rätt så består denna undergivna klass främst av kvinnor.  

 

                                            

 
19 Kostnaden för basala livsmedel beräknades dock uppgå till 329 pesos per familj (López Levy 2004: 84).  Bidragen täckte alltså 
bara ungefär en tredjedel av de grundläggande behoven (Petres & Veltmyer 2005: 43)  
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5.2.3 Clubes de trueque / Bytescirklar  
Den ekonomiska krisen drabbade som sagt även medelklassen. När kapitalflykten tog fart och 

pesons ekvivalens med dollarn utsattes för en kris, sköt arbetslösheten i höjden och en stor del av 

medelklassen förlorade sin köpkraft. Det innebar att även människor från medelklassen fick svårt 

att klara sin dagliga försörjning och därför utgjorde också de en stor del av de rörelser och lokala 

nätverk som uppkom under den här perioden. Framförallt aktiverade de sig i de bytescirklar som 

började bildas redan under mitten av 90-talet (López Levy 2004). Eftersom det inte fanns till-

räckligt mycket pengar i omlopp fick argentinarna skapa ett alternativt valutasystem, så kallade 

”créditos”. (På svenska kommer jag att kalla dem krediter).  

     Den första officiella ”bytesknuten” öppnades i maj 1995 i en gammal textilfabrik och kom 

senare att bli ett stort nätverk (cirklar) av bytesknutar. I vissa av knutarna kunde man byta allt 

från gamla kläder till tandvård eller hårklippning. Dessa byttes i sin tur ut mot krediter som man 

sedan kunde byta in mot andra varor eller tjänster. I arbetarklassområdena var dock livsmedel 

den absolut största bytesvaran (ibid). Bytescirklar kom att växa dramatiskt fram till kulmen av 

krisen 2001/2002. Inom sex år var över en miljon människor involverade i mer än 800 bytescirk-

lar över landet (López Levy 2004:102). Under den värsta perioden av krisen, i början av 2002, 

deltog så många som 6 miljoner människor (ibid).  

     För vissa av deltagarna fanns det en ideologisk aspekt av bytescirklarna som handlade om att 

komma ifrån de kapitalistiska värdena och hitta alternativa ekonomiska och sociala aktiviteter. 

Man menade att dessa skulle uppmuntra till solidaritet och interaktion mellan människor i kvar-

teren. För de allra flesta av medlemmarna handlade bytena dock om ren överlevnad (ibid).  

     Under några år växte rörelsen i så hög hastighet att vissa av klubbarna blev fullkomligt över-

väldigade av mängden människor som ville bli medlemmar. De fick också statligt stöd på sina 

ställen, framförallt på lokal nivå. López Levy (2004) hävdar att det politiska stödet kom utifrån 

åsikten att det var en fredlig verksamhet som kunde utgöra ett alternativ till de uppror man 

förväntade sig från de fattiga områdena. I vissa kommuner lät man till och med invånarna betala 

sina skatter i byteskrediter. Under året 2002 försvann dock bytescirklarna i snabb takt. 2003 

fanns fortfarande vissa bytesknutar kvar men i mycket mindre skala. 
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5.2.4 Fábricas/Empresas recuperadas/ Återtagna fabriker 
“På Brukman fabriken i måndags genomfördes den värsta repression som förekommit i Buenos Aires på nästan 
ett år. Polisen hade avhyst arbetarna mitt i natten och förvandlat hela kvarteret till en militär zon som bevakades 
med maskingevär och attackhundar. Arbetarna som inte kunde ta sig in i fabriken och färdigställa en utstående 
order på 3000 par kostymbyxor, samlade en enorm massa anhängare och förklarade att det var dags att gå till-
baka till arbetet. Klockan fem på eftermiddagen gick 50 medelålders sömmerskor med anspråkslösa frisyrer, 
praktiska skor och blåa skyddsrockar fram till staketet. Någon gav till en knuff, stängslet föll och Brukman -
kvinnorna gick långsamt framåt, arm i arm och utan vapen.” Klein i Magnani (2003: 19) 
 

Under slutet av 90-talet gick många företag och fabriker i konkurs eller övergavs av sina ägare. 

Arbetarna lämnades inte bara utan arbete, utan också ofta med flera månaders innestående löner 

och pensioner som aldrig betalades ut. I en del av dessa fabriker tog arbetarna över verksamhe-

ten. Enligt López Levy (2004) rörde det sig totalt sett om ca 120 fabriker, vilket motsvarar unge-

fär 12.000 arbeten. Formerna för övertagandena såg olika ut i olika företag. Oftast talar man om 

”fábricas recuperadas” (återtagna fabriker) men det finns en skillnad mellan återtagna fabriker 

och återtagna företag (empresas). Skillnaderna är både organisatoriska och ideologiska men jag 

kommer inte gå närmre in på dem här (se Magnani 2003). Gemensamt för båda dessa organisa-

tionsformer är dock att de fungerar som kooperativ och att arbetarna oftast har samma löner. Alla 

beslut fattas också gemensamt i ”asambleas” (möten/råd) där varje arbetare har en röst (López 

Levy 2004; Gonzales 2007). Tanken är att alla skall vara arbetsgivare och arbetstagare på samma 

gång, och att alla också skall ha samma rättigheter och skyldigheter gentemot varandra 

(González 2007).   

     Två av de största och mest omtalade av dessa återtagna företag är Brukman och Zánon. Båda 

dessa företag har blivit evakuerade av polisen under våldsamma former, men de har också fått ett 

starkt stöd av det omgivande samhället. På grund av det har de också fått stor massmedial upp-

märksamhet (ibid).  

     Brukman, en fabrik som tidigare tillverkade herrkostymer, skiljer sig från de andra fabrikerna 

av det huvudsakliga skälet att majoriteten av arbetarna där är kvinnor (Magnani 2003). Historien 

om hur fabriken övertogs började den 18 december 2001 och är fascinerande på många sätt. Det 

började med att en grupp arbetare hade stannat till sent på kvällen för att avsluta en order. Efter-

som de inte hade fått lön på flera månader hade flera inte råd att ta bussen hem och ungefär ett 

30 tal arbetare bestämde sig för att stanna kvar på fabriken tills ägarna kom tillbaka med deras 

löner. De fick vänta ända till april 2002. Men då var det inte ägarna, utan polisen, som kom för 

att undersöka stölder från fabriken som ägarna rapporterat. Under dessa månader hade arbeters-

korna, för att överleva, dock börjat använda fabriken till produktion igen. I stället för de försvun-

na föremålen hittade polisen 22 maskiner mer än vad ägarna rapporterat i sina papper. Alla indi-

katorer visar enligt Magnani (2003) på att ägarna planerade att tömma och överge fabriken. När 

fallet senare kom upp i domstol dömde man dock till ägarnas fördel. Vid ett flertal tillfällen för-
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sökte man också att med hjälp av polisen att vräka arbetarna från fabriken, vilket ofta ledde till 

våldsamma sammandrabbningar.  

     Den 21 april 2002 skedde en sådan sammandrabbning mellan cirka tusen poliser och ett tu-

sental demonstranter. Klein (i Magnani 2003: 10) skriver att polisen under en av dessa demon-

strationer använde tårgas, vattenkanoner, gummikulor och kulor av by och vidare: ”polisen at-

tackerade till och med Mödrarna vid Plaza de Mayo”.  I demonstrationerna kring Brukman, och 

även andra av de ockuperade fabrikerna, ingick ofta medlemmar från andra kooperativ och 

asambleas, Madres de Plaza de Mayo, aktivister från vänsterpartierna, journalister och andra 

sympatisörer. Domen mot Brukman ändrades senare och i december 2003 kunde arbetarna åter-

uppta produktionen igen.  

     De flesta historierna om de återtagna fabrikernas uppkomst, liknar varandra. De vittnar alla 

om ansvarslösa ägare, uteblivna löner, orättvisa rättegångar och polisbrutalitet i samband med att 

man försökt kasta ut arbetarna från företagen (se ETC, 2006 10- 10; González 2007; López Levy 

2004; Magnani 2003). Förutom det som står om Brukman har jag dock inte hittat mycket mer 

information som specifikt handlar om kvinnornas roll i dessa rörelser.  
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6 ANALYS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION  

Syftet med den här uppsatsen har varit att utifrån ett feministiskt perspektiv undersöka och jäm-

föra kvinnors roll i sociala rörelser i Argentina under tiden för diktaturen och den ekonomiska 

krisen 2001/2002. Detta har jag gjort utifrån frågeställningarna: Med vilka syften och strategier 

har kvinnor organiserat sig i sociala rörelser? På vilket sätt har kvinnors aktivism i sociala rörel-

ser påverkat/förändrat genuskonstruktionen och ”politiken”?   

I det följande kapitlet kommer jag att göra en analys av de presenterade rörelserna utifrån den 

feministiska diskussion som presenterades i teorikapitlet (2.4) som handlar om skillnaden mellan 

kvinnors strategiska och praktiska intressen. Med andra ord är det en diskussion som handlar om 

på vilket sätt kvinnors organisering, utifrån marianistiska ideal och avståndstagande mot politis-

ka strukturer, har haft positiva eller negativa konsekvenser för politiken och genuskonstruktio-

nerna. 

     Att svara på mina frågeställningar utifrån denna debatt, och utifrån de olika tidsperioderna jag 

valt att studera, har inte varit lätt. Som alltid när det gäller studier av samhället finns det många 

aspekter att ta hänsyn till men inga enkla svar att ge. Svårigheterna med att besvara frågorna be-

ror också på att förändringar som sker i samhället inte alltid (eller mycket sällan) går i en spikrak 

process framåt, utan kan gå både framåt och bakåt på samma gång. Därför kan svaret på fråge-

ställningarna ibland tyckas ganska motsägelsefulla. Beroende på vilket perspektiv man antar kan 

slutsatserna vara både positiva och djupt pessimistiska på samma gång.  

     Hur man svarar på en fråga beror också på vilken information man har att tillgå. I fallet med 

las Madres de Plaza de Mayo och grannskapsorganisationerna har det funnits en uppsjö litteratur 

och olika analyser att läsa. Utifrån den råder ingen tvekan om att kvinnorna i dessa rörelser har 

organiserat sig utifrån en identifiering med ett traditionellt kvinnoideal (vilka konsekvenser det 

eventuellt har fått kommer jag att återkomma till senare i kapitlet). Detta gäller även de till ex-

empel rörelserna i Catamarca och las Manzaneras, även om de organiserat sig (eller blivit orga-

niserade) utifrån helt olika syften.  

     I fallet med rörelserna som bildades 2001/2002 har det funnits en betydligt mindre mängd 

information att tillgå och därför har det också varit svårare för mig att dra några slutsatser om 

den tidsperioden. Visst finns det en hel del skrivet om rörelserna som bildades och analyser som 

gjorts om deras ”uppgång och fall”. Mycket lite av det har dock handlat specifikt om kvinnornas 

roll. Utifrån det skulle jag visserligen kunna dra slutsatsen att det inte finns några genusaspekter 

att peka på,  vilket i sin tur skulle kunna leda mig till svaret att det faktiskt skett stora förändring-

ar i hur kvinnor organiserat sig under dessa perioder. I litteraturen som handlar om ”el cacerola-

zo” och de rörelser som kom ur det (piqueteros, asambleas vecinales, fábricas recuperadas och 
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clubes de trueque) har jag till exempel inte hittat några exempel på kvinnor som organiserar sig 

utifrån sina roller som mödrar och hemmafruar. Inte ens när man beskriver kvartersorganisatio-

nerna, som under andra tidsperioder snarast beskrivits som en kvinnofälla, nämner man något om 

att kvinnor ens skulle ha traditionellt kvinnliga arbetsuppgifter. Jag kan inte heller hitta något 

som tyder på en kvinnlig ”särställning” i las asambleas eller i bytescirklarna. I stället tycks det 

som att kvinnorna tar över fabriker utifrån sin identitet som fabriksarbetare och ockuperar vägar 

utifrån identiteten som arbetslösa, inte utifrån sin identitet som ”opolitiska mödrar”.  Det vill 

säga, det verkar som att dessa kvinnor snarare har organiserat sig utifrån sin klassidentitet.  

     Historien från den återtagna fabriken Brukman vittnar också om att staten/polisen använt ett 

mycket brutalt våld mot kvinnorna där, och som Klein påpekade, – till och med mot las Madres 

(Magnani 2003; 10). Det verkar alltså inte heller som att poliserna, i det här fallet, gjorde en 

skillnad på ockupanterna utifrån att de var kvinnor – eller utifrån att man identifierade dem med 

en ”upphöjd moral”. (Å andra sidan kan det ha berott på att inte heller kvinnorna själva gjorde 

det).  

      Denna information tyder i sådana fall på att kvinnors identifiering med marianistiska princi-

per håller på att luckras upp och att kvinnors organisering inte är dömt att utföras utifrån en 

”upphöjd moral”. Det finns dock en möjlighet att denna slutsats beror på att de författare som 

skrivit om rörelserna inte haft ett genusperspektiv när de genomfört undersökningarna. 20 För här 

och var kommer det ändå fram glimtar som talar för att det även bland dessa rörelser finns ge-

nusaspekter att ta tag i, om man bara pusslar lite. Ett sådant fall är till exempel piqueterorörelsen. 

     En av de tydligaste likheterna man kan se mellan de olika rörelserna, under alla tidsperioder, 

är deras avståndstagande mot traditionella politiska strukturer. 21 Detta är dock inte förbehållet 

kvinnornas organisering utan tycks vara ett spritt fenomen bland nya sociala rörelser i Argentina 

och Latinamerika (Alvarez & Escobar 1992; Garretón 2003; Petras & Veltmyer 2005). Detta 

fenomen har bland annat sin grund i Argentinas långa historia av populism, klientellism, auktori-

tarism och korruption (Craske 1999; Taylor 1998). Den politiska kontexten har dels lett till en 

politisk osjälvständighet hos medborgarna, som ofta utnyttjats som klienter i dessa system, och 

dels till ett allmänt misstroende mot de politiska strukturerna (ibid).  

     I kvinnornas fall har avståndstagandet ytterligare förstärkts genom de politiska diskursernas 

betoning på marianistiska ideal (Craske 1999; Tyler 1998). Forskare som Craske (1999) och Je-

lin (1996) har varnat för att kvinnorörelsens negativa inställning till politiska strukturer leder till 

                                            

 
20 Vilket skall jämföras med den litteraturen som handlar om övriga tidsperioder, som ofta haft ett tydligt genusper-
spektiv. 
21 När det gäller rörelserna 2001/2002 är det dock inte lika entydigt. Piqueterorörelsens sammanslutningar är till 
exempel splittrade i frågan och så även de ockuperade fabrikerna (Magnani 2003; López Levy 2004). 
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att kvinnor lättare blir offer för klientellism och nyliberalism, bland annat genom att de utnyttjas 

som substitut för social service av staterna. Ett sådant exempel är organisering av las Manzane-

ras i Buenos Aires. Enligt Masson (2004) organiserade den peronistiska ledningen (genom ma-

karna Duhalde) fattiga kvinnor för att utföra socialt gratisarbete i bostadsområdena. Detta gjorde 

man utifrån politiska motiv men genom att använda sig av en peronistisk retorik som handlade 

om kvinnlig essens, moral och solidaritet, hävdade man att verksamheten var ”opolitisk”. Para-

doxalt nog använde man alltså kvinnornas sociala och ”opolitiska” roll i just politiska syften. Las 

Manzaneras är också ett tydligt exempel på hur fattiga kvinnorna, genom denna stereotyp, utnytt-

jas av staten som gratis arbetskraft (jämför Jelin 1996).   

      Eduardo Duhalde var också den som under sitt presidentskap låg bakom Plan de Trabajo  - 

arbetslöshetsunderstöden som delas ut till piqueterorörelsen (Petras och Veltmeyer 2005). Petras 

och Veltmyer hävdar att de minimala bidragen delades ut till de arbetslösa med syfte att avpoliti-

sera rörelsen. Det vill säga, genom klassiskt populistiska och klientellistiska metoder ville man 

göra den fattiga, arbetslösa och marginaliserade befolkningen mindre benägen att protestera och 

göra revolt. Man ville helt enkelt köpa deras lojalitet. Författarparet hävdar till och med att Plan 

de Trabajo har varit en del i att skapa en stor marginaliserad och bidragsberoende underklass 

som antagligen aldrig kommer att komma in på arbetsmarknaden igen. De säger dock ingenting 

om att kvinnorna skulle ha en speciell roll i piqueterorörelsen. López Levy (2004:84) hävdar 

däremot att åtta av tio av rörelsens medlemmar är kvinnor, vilket beror på att de också utgör 2/3 

av dem som tar emot bidragen. I sådana fall skulle det innebära att denna stora underklass till 

största delen består av kvinnor.  

     Ironiskt nog, menar Petras och Veltmeyer (2005), har det klientellistiska system som bland 

annat ”Plan de Trabajo” enligt dem innebär, skapats genom att de sociala rörelserna tagit avstånd 

mot traditionell politik och förordat horisontella strukturer. Utifrån detta scenario skulle man 

kunna dra slutsatsen att kvinnors organisering kring ”praktiska” intressen har fått närmast kata-

strofala konsekvenser i form av maktlöshet och utanförskap.  I stället för ”empowerment” verkar 

det alltså snarade som att möjligheterna för fattiga kvinnor att på ett reellt sätt förändra sin situa-

tion, kraftigt minskat. Den tycks i sådana fall också ha reproducerat en ojämlik och klientellistisk 

politisk ordning.  

     Återigen så beror dock slutsatserna på vilket perspektiv man väljer och på vilka frågor man 

ställer. För till skillnad från Petras och Veltmeyer så menar López Levy (2004) att situationen är 

långt ifrån så dramatisk som kritikerna till arbetsplanerna vill gälla. Hon hävdar bland annat att 

bidragen är alldeles för små, och statens förtryckande inställning för stark, för att rörelsen skall 

kunna stävjas (ibid).   
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     Det finns dock andra sätt att besvara frågan om hur kvinnors organisering ändrat den kvinnli-

ga genuskonstruktionen och synen på politik. Många teoretiker, som till exempel Howe (2006), 

Feijoo och Gogna (1987) och också Craske (1999) och Jelin (1996), har vittnat om hur las Mad-

res de Plaza de Mayo trots (eller tack vare) att de organiserade sig utifrån sina roller som ”opoli-

tiska” mödrar, inte bara utgjort ett motstånd mot diktaturen, utan också mot de etablerade före-

ställningar om kvinnligt genus som framförallt förknippats med passivitet och sysslor i hemmet. 

Därmed förändrade de också synen på politik och uppdelningen mellan privat och offentligt. 

Genom att de manifesterade sin sorg offentligt och använde den mot militärregimen blev det 

privata ett politiskt redskap (Feijoo & Gogna 1987).  

     Militärregimens marianistiska diskurser om den underordnade och opolitiska kvinnan påver-

kade naturligtvis kvinnornas sätt att identifiera sig med denna roll, men liksom Feijoo och Gogna 

(1987) påpekat, förvandlades retoriken till en ”bumerang” som till slut slog emot dem själva. I 

skydd av sin ”opolitiska” kvinnlighet skapade kvinnorna tvärtom en plattform för politisk protest 

– som i fallet med diktaturen också ledde till dess fall. 

      En liknande effekt kan man se i Catamarca där kvinnorna, med inspiration från Madres de 

Plaza de Mayos, använde sig av sina roller som döttrar, mödrar och hemmafruar, som strategi för 

att protestera mot förtryckande politiska och patriarkala strukturer. Där förändrade de proteste-

rande kvinnorna inte bara politiken genom att de styrande politikerna blev bortvalda och de 

skyldiga männen dömda. De förändrade också uppfattningen av politik genom att de förvandlade 

sexuellt förtryck från att vara en privat angelägenhet till att bli en offentlig.  

     Utifrån detta perspektiv behöver inte identifieringen med marianistiska ideal vara ett problem. 

Tvärtom kanske det till och med kan vara en tillgång. I fallet med las Madres de Plaza de Mayo 

var identifieringen med moderskapet och avståndstagandet mot politiska strukturer paradoxalt 

nog till och med en förutsättning för att åstadkomma politiska förändringar (Feijoo & Gogna 

1987). Förändringar i politiken och i genusstrukturer har de också bidragit med, genom att de 

influerat till andra protester, så som den i Catamarca. 

     Begreppet opolitisk tycks alltså vara fullt av motsägelser. Vad betyder det egentligen att vara 

opolitisk när även tydligt partipolitiskt aktiva kvinnor som till exempel Eva Perón och ”Chiche” 

Duhalde använder sig av den benämningen när de talar om kvinnor? De var båda två peronistiska 

kvinnor som bedrev politik på hög nivå – samtidigt som de använde sig av en retorik som hand-

lar om kvinnors sociala, undergivna och ”opolitiska roll”. Retoriken om den opolitiska kvinnlig-

heten användes alltså ofta på ett mycket manipulativt sätt för att bedriva (populistisk) politik.  

Utifrån Craske (1999) och Jelins (1987) teorier kan man kanske tänka sig att det hade varit svå-

rare för kvinnor att falla offer för den sortens populism om de i högre utsträckning varit medvet-

na och engagerade i politik och genusfrågor. 
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     Frågorna om hur kvinnor organiserat sig, och vilka konsekvenser det fått för genuskonstruk-

tionen och politiska strukturer, är som jag visat med detta resonemang, svåra att ge några entydi-

ga svar på. Det beror delvis på att sådana slutsatser rent generellt är svåra att ge när man studerar 

samhällseffekter, men det tycks också saknas information och forskning om fattiga kvinnors or-

ganisering och allmänna situation i Argentina från 2001 och fram till idag. För att kunna säga 

något om framförallt fattiga kvinnors möjligheter att förändra sina liv genom kollektivt handlan-

de, verkar det behövas mer forskning som integrerar ett genusperspektiv med ett klassperspektiv. 

Detta visar inte minst de motstridiga uppgifterna om piqueterorörelsen.  

     Som jag nämnde i inledningen är det återigen viktigt att påpeka att valet av rörelser har spelat 

roll för analysen. Om jag gjort en undersökning som också inkluderade feministiska organisatio-

ner eller abortrörelsen, så hade mina resultat antagligen sett annorlunda ut.   
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