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IX. KVINNOKAMP - LESBISK KAMP! SAMMA KAMP? 

klasskamp". Under första maj 1974 hade lesbiska kvinnor tågat tillsam

mans med homosexuella män.7 

Det var också i samband med en (köns)separatistisk kvinnofest den 8 

mars 1976, arrangerad av Grupp 8, som Eva Bohlin höll ett tal för Lesbisk 

Front Stockholms räkning. Talet anser jag vara en av Sveriges mest les

biskt feministiskt intressanta texter. Det bygger till viss del på och citerar 

Radicalesbians manifest "The Woman-Identified Woman". Eftersom 

talet kan betraktas som en svensk lesbiskfeministisk nyckeltext, återges 

det i sin helhet: 

8 mars 1976 

TAL HÅLLET AV LESBISK FRONT VID GRUPP 8:s KVINNOFEST, 

STOCKHOLM 

Åttonde mars är internationella kvinnodagen. 

För mej och mina systrar i Lesbisk Front är varje dag en kvinnodag. 

Vi är kvinnor som älskar och prioriterar kvinnor. 

Vi är kvinnor som ser oss själva och andra kvinnor som subjekt. 

Vi är kvinnor som arbetar politiskt i kvinnokampen 

tillsammans med andra kvinnor 

medvetna om strukturen i det samhälle vi lever i 

och dess verkningar 

Kapitalets förtryck, 

Patriarkatets förtryck, 

Heterosexuell fostran, som splittrar oss i 

intellekt, känsla och sexualitet 

och binder oss i parförhållande med våra förtryckare, 

som fostrar mannen att se oss som objekt, knyta oss till sitt beroende 

ekonomiskt, socialt, emotionellt. 

En lesbisk kvinna är alla kvinnors raseri förtätat till explosionspunkten. 

Vi har inte kunnat acceptera begränsningarna och förtrycket 

som lagts på oss i kvinnorollen 

Först är vi kanske inte medvetna om den politiska innebörden 

i vad som för många börjar som en personlig nödvändighet. 

7 Ibid., opaginerad baksida. 

8 Jag analyserar här talet enkom som text och inte som framfört (performativt) tal. Inter
punktionen följer originalet. 
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DEL II NÄR LESBISKA BLEV K V I N N O R 

Men, vi handlar i överensstämmelse med vår inre drift 

att bli hela och fria människor, 

vilket samhället inte tillåter oss. 

Könsrollerna är nämligen till för att förtrycka kvinnor. 

Utan detta rolltyranni skulle alla kvinnor vara starkare. 

Detta vet samhället och vill förhindra sitt eget sammanbrott 

och fördömer därför den, som nekar leva enligt rollerna. 

Ordet lesbisk kan därför användas som skällsord efter varje kvinna 

som bryter sin könsroll och vill vara hel människa. 

Kvinnor är faktiskt rädda för att bli kallade lesbiska! 

För då skulle inte manssamhället ta dem på allvar! 

En kvinna blir nämligen tagen på allvar, då hon lever 

som männen identifierat henne. 

(Försök leva öppet lesbisk en vecka, så får ni se...) 

Därför kan män splittra kvinnor och skrämma dem till mindre grad 

av militans, hålla kvinnor skilda från varandra. 

Detta visar att förtrycket av lesbiska är ett vapen mot alla kvinnor! 

Målet för en socialistisk revolution är, att människan ska få kontroll 

över sitt eget liv. 

Detta innebär att vi måste krossa inte bara kapitalet, 

utan även patriarkatet, eftersom detta kontrollerar oss kvinnor. 

Vi vill inte bli integrerade! 

Vi kan inte integreras i ett mansdominerat samhälle! 

Denna vår medvetenhet leder oss i vår kvinnokamp, 

den lesbiska kampen. 

Vi arbetar för en kvinnoidentifierad kvinna. 

Med detta menar vi, att bara kvinnor kan ge oss ny jagkänsla, 

och denna identitet måste vi utveckla med hänsyn till oss själva, 

inte i relation till män. 

Vi menar inte, att alla kvinnor ska vara lesbiska. 

Det vore bara att än en gång påtvinga oss sexualitet utifrån. 

Vad vi vill är, att alla kvinnor ska förstå vikten av 

att uttrycka sig själv 

och sin egen sexualitet 

på sina egna villkor. 
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IX. KVINNOKAMP - LESBISK KAMP! SAMMA KAMP? 

Vår energi och kraft måste flyta till våra systrar. 

Detta, att kvinnor relaterar sig till kvinnor, 

att kvinnor skapar ny medvetenhet av och med varandra, 

är hjärtat i kvinnans frigörelse. 

Tillsammans måste vi finna, förstärka och bekräfta våra egna, 

oberoende jag, känna vår verklighet. 

Lesbianism är många kvinnors verklighet. 

Lesbianism är inte något som bara sker i sängen. 

Lesbianism är inte en privatsak. 

Lesbisk politik är kvinnopolitik. 

Lesbisk kamp är kvinnokamp... Vår kvinnokamp är lesbisk kamp.9 

I texten återfinns en direkt översättning av inledningen till "The Woman-

Identified Woman": "En lesbisk kvinna är alla kvinnors raseri förtätat till 

explosionspunkten."10 Här gestaltas överhuvud flera teman som var bety

delsefulla för lesbiskfeministiska kvinnors förståelse av sig själva och 

omvärlden. Detta var, menar jag, en förståelse som i stort harmonierade 

med grundläggande komponenter i figurationen "den kvinnoidentifierade 

kvinnan". Till de kvinnoidentifierade kvinnornas uppdrag hörde att välja 

kvinnor framför män, liksom att genomskåda och medvetet agera mot 

kvinnans underordning i det kapitalistiska manssamhället. De skulle inte 

acceptera könsrollerna. Däremot skulle kvinnoidentifierade kvinnor 

erkänna lesbianismen som en kvinnopolitisk handling. 

Det finns ett par punkter i talet som jag vill lyfta fram. Här skapas för 

det första ett tilltal, en ton, som framhäver lesbiska kvinnors särskilda 

hängivenhet inför kvinnokampen: "För mej och mina systrar i Lesbisk 

Front är varje dag en kvinnodag." Lesbiska kvinnors engagemang under

stryks genom att de sägs låta all energi och kraft flyta till andra kvinnor. 

Valet av kvinnor på livets alla områden, återkommer i materialet när les

biska feminister vill markera, att de är mer hängivna kvinnokampen än 

9 "8 mars 1976 / Tal hållet av Lesbisk Front vid Grupp 8:s kvinnofest, Stockholm". KH 
STHLM. 

10 Den amerikanska originaltexten inleds med: "What is a lesbian? A lesbian is the rage of 
all women condensed to the point of explosion." Se appendix. 
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