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Alle offentlige politiske møter er 
forbudt i 30 dager fremover i Bol-
zano og Merano – de største byene 
i Sør-Tyrol – etter at det ble gjort 
forsøk på å sprenge i luften to stats-
fi nansierte bolighus som er under 
oppføring. Bakgrunnen for attenta-
tet er uten tvil den gamle feide 

mellom den tysktalende og den 
italiensktalende befolkningen.
***
Informerte kilder i Madrid opplyste i 
natt at det er anholdt mellom 150 og 
200 personer over hele Spania i sam-
band med aksjonen mot statsfi endt-
lige elementer. 20. februar 1960
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Norway is a real 
cross country

Associated Press slår fast at nasjonen er fylt av angst etter 
miserable langrennsprestasjoner Sterke i troen

DE HARDKOKTE misjonærene i 
TX Vikings sprer evangeliet om 
Jesus ved å bøye jernstenger, 
knuse stabler med murstein 
med bare nevene, tygge blikk-
bokser i stykker med tennene 
og velte biler med rå muskel-
kraft, skriver NorgeIDAG. 

De foldede hender er åpenbart 
ikke de eneste det er makt i.

SITATET

Nytelse er blitt 
en plikt. Vi skal 

på død og liv elske det 
vi holder på med

Jeg har lest en uferdig, over-
fladisk, vittig, intens, 
provoserende og tankevek-

kende liten bok av en ung 
britisk feminist som heter Nina 
Power. Boka heter «One 
Dimensional Woman» («Den 
endimensjonale kvinnen»). 

Tittelen henspiller på filo-
sofen Herbert Marcuses «Det 
endimensjonale menneske» fra 
1964. Marcuses bok hadde 
undertittelen «Studier i det 
avanserte industrielle samfunns 
ideologi», og handlet om 
konsumkulturens fremvekst, 
der alt dreier seg om å få folk til 
å kjøpe ting de ikke har bruk 
for. Det er ikke tilfeldig at 
Marcuse skrev denne boken i 
USA tidlig på 1960-tallet, for 
dette var reklamebransjens 
glanstid, noe fjernsynsserien 
«Mad Men» får godt frem. 

For Marcuse var konsum-
kulturen en form for sosial 
kontroll: Den dikterer hva vi 
skal ønske oss og får oss til å tro 
at en ny kjole eller en ny bil vil 
gjøre oss lykkelige. I jaget etter 
materielle goder mister vi 
kontakten med våre egentlige 
behov. Vi blir effekter av 
konsumkulturen: Kritikkløse, 
forflatede, ufrie, inautentiske. 

«Det endimensjonale 
menneske» ble 1968-generasjo-
nens bibel. Med Marcuse i 
hånden drømte radikale 
ungdommer om et fritt 
samfunn skapt av og for hele, 
autentiske, frie mennesker. 
Denne visjonen hadde også stor 
innflytelse på feminismen som 
vokste frem på 1960- og 1970-
tallet. 

Nina Powers bok er et rått og 
modig uttrykk for fullstendig 
frustrasjon. For hva er resul-
tatet av femti år med femi-
nisme? At Sarah Palin kaller seg 
feminist (Palin er med i en anti-
abort-organisasjon som heter 

«Feminister for livet»), mens 
George W. Bush bruker ønsket 
om å frigjøre kvinnene som 
påskudd for å invadere Irak. 

Det finnes ikke interessante 
kvinner lenger, skriver Power. 
Hun mener det ikke boksta-
velig. Men populærkulturen er 
mer sexistisk enn noengang, 
hevder hun. Når vi slår på fjern-
synet, går på kino eller leser 
aviser, finner vi fint lite om 
kvinner som tenker dypt og 
originalt, arbeider for menneske-
hetens beste eller rett og slett 
lever frie og autentiske liv. 

Dagens kultur får oss til å tro 
at en kvinne er frigjort når hun 
skaffer seg vibrator, dyr hånd-
veske, jobb, leilighet, og en 
mann. Sex og shopping er kvin-
nens høyeste mål. Fjernsyns-
serien «Sex og singelliv» er 
selve inkarnasjonen av denne 
forflatningen.

Ny teknologi har fjernet 
grensene mellom jobb og 
fritid, privatliv og arbeidsliv. 
Kroppen og klærne våre er en 
konstant jobbsøknad og 
kontaktannonse. Nytelse er 

blitt en plikt. Vi skal på død og 
liv elske det vi holder på med. 
De som foretrekker å sitte 
alene i en krok med uvasket 
hår og ufikse klær og klage på 
livet, jobben, familien får raskt 
diagnose som anti sosiale eller 
det som verre er.

Vi skal nyte jobben, og jobbe 
med sex. I dag er pornofilmer 
dødsalvorlige. Lydsporet består 
stort sett av grynting, stønning, 
pusting og pesing. Om en ikke 
så hva som foregikk, ville en tro 
at filmen handlet om folk som 
ruller stein oppoverbakke. 

Til sammenligning nevner 
Power en samling franske 
pornografiske filmer fra 1920- 
og 30-tallet, som ofte inne-
holder Monty Python-lignende 
komiske episoder der 
del tagerne knekker sammen av 
latter midt i all sexen. 

Vi lever altså i en kultur som 
vil ha oss til å beundre anorek-

KULTUR
TORIL MOI

Den endim
Feminismen står i fare for å                    

de bare tenker på seg selv.

IKKE FOR PINGLER. Muskelmisjo-
nen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

VIKTORS VERDEN. Vi bringer de neste dagene bilder av fotografen Viktor Drachev, som besøker Norge i 
anledning fotofestivalen Dok 10. Drachev (født i 1957) har spesialisert seg på å fi nne humoren i hverdagen i sitt 
hjemland Hviterussland, kjent som Europas siste diktatur. I dag: Vintertrim utenfor Minsk. 
Foto: Viktor Drachev/AFP/Scanpix

Olympisk prestasjon
KONKURRANSEN om nyheter 
fra Vinter-OL er knallhard, men 
Dagbladets team i Canada vet 
råd. I gårsdagens avis kunne 
avisen presentere et bilde av 
langrennsløper Therese Johaug 
der hun skulle se stygg ut. 

I den ikke helt nøkterne 
nyhetssaken beskriver journalist 
Tormod Brenna skiutøveren slik: 
«Jenta ser ut som en svigerfars 
drøm. Men hun er så mye mer 
enn blond, blåøyd og fager. Hun 
er smart, hun er seriøs, hun er 
tenkende, og hun er ikke minst 
ufattelig glad i livet i seg selv og 
alle aktivitetene og mulighetene 
det fører med seg. Derfor sa hun 
ja med en gang da vi spurte om å 
ta disse bildene der hun skulle se 
sliten og ja, stygg ut». 

Bare synd for Dagbladets 
kritiske sportsredaksjon at det 
er for sent å sende inn bidrag til 
årets Skup-pris.  

Kommunikasjons-
rådgiver 

Er du en dyktig kommunikator og  
interessert i samfunns- og næringsliv?

Norges Rederiforbund ønsker å styrke sin kommunikasjons-
avdeling og søker nå en erfaren kommunikasjonsrådgiver.  
Rett person vil få anledning til å være med å forme forbundets 
fremtidige kommunikasjon, delta i utfordrende og varierte oppga-
ver og skape synlige resultater. Forbundet forholder seg til mange 
aktører både i Norge og internasjonalt. Motiveres du av dette?  

Den nye seniorrådgiveren skal blant annet gi kommunikasjons-
faglige råd til forbundets ledelse, styrke mediearbeidet og forme 
gode budskap.

Se www.hodejegerne.no for mer informasjon om stillingen.
Ta gjerne kontakt med rådgiver Siri Skauge hos Hodejegerne 
(siri@hodejegerne.no / 90 09 12 24). Søknader mottas på 
www.hodejegerne.no innen 28. februar. 

Norges Rederiforbund er interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for om 
lag 160 norske bedrifter innen skipsfart og offshorerelaterte virksomheter. 
Forbundet har som formål å ivareta medlemmenes interesser i nærings- 
og arbeidsgiverspørsmål og spiller en aktiv rolle på vegne av fellesskapet  
i næringen. www.rederi.no
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Navn: Tom 
Skovdahl
Alder: 55
Stilling: 
Forlagssjef, 
Samlaget 
utdannelse

– Øverst ligger «Nattog til 
Lisboa» av sveitseren Pascal 
Mercier. Den handler om en 
professor i klassiske språk som 
en dag redder en kvinne som 
har tenkt å ta livet sitt ved å 
hoppe fra en bro. Hun uttaler et 
ord på portugisisk, og han blir 
så opptatt av dette at han setter 
seg på toget til Portugal for å 
finne ut av det. 
– Noengang tenkt at pokker 
heller, hva med å bare ta toget til 
København og la det stå til 
deretter?
– Ha ha. Nå er jeg veldig glad i å 
sykle, og det har hendt at når 
jeg har satt meg på sykkelsetet 
og dagen er spesielt fin, har det 
slått meg at i stedet for å dra på 
jobb, kunne jeg bare fortsatt.
– Har du kjent på grensene og 
vært på langtur?
– Ja, særlig i vindistriktet i 
Frankrike sammen med kona. 
En annen bok jeg har liggende 
er en biografi om Beatles, jeg 
husker ikke navnet på forfat-
teren. Det er jo nylig blitt gitt ut 
remastrede utgaver av det som 
var lp-er i min ungdomstid, og 
jeg hører gjennom en cd i uken 
samtidig som jeg leser boken. 
Den har et ganske sosiologisk 
perspektiv, og skildrer 
bakgrunnen og miljøet. Og rela-
sjonen til annen musikk.
– Man kan glemme at Beatles 
hadde jo ingen Beatles å bli 
inspirert av, så et sted må alt ha 
kommet fra.
– Ja, det ble til gjengjeld nok av 
etterfølgere. 
– Tid for vitnesbyrd her på 
bønnemøtet. Har du noen 
vekkelseshistorie å dele med 
oss?
– Ja, faktisk. Den aller første var 
«Vredens druer» av John Stein-
beck. Litt senere leste jeg 
«Brødrene Karamazov» av 
Dostojevskij, og da sa det bare 
bang, altså. Og Aksel Sande-
moses «En flyktning krysser 
sine spor» satte et dypt preg på 
meg. Jeg er ellers glad i engelsk 
1800-tallslitteratur.
– Charles Dickens? Thomas 
Hardy?
– Der nevnte du kanskje de to 
som jeg liker aller best. Da vi 
var på bryllupsreise reiste vi til 
Dorchester, som heter Caster-
bridge i bøkene til Hardy. 

ensjonale kvinnen
          tømmes som begrep når unge jenter bruker det som en unnskyldning for at 

STOR OG LITEN FRIHET. Kvinners frihet kan ikke reduseres til å velge mellom Mulberry og Prada – ikke engang i «Sex og singelliv». Foto: SF Norge

tiske, imagefikserte kvinner 
som kaver og strever for å skaffe 
seg perfekte bryster og en 
endeløs forsyning av merke-
varer, og tror at jakten på den 
store kjærligheten er en variant 
av jakten på det perfekte par 
sko. 

Powers poeng er at alt dette 
selges til oss under merke-
lappene «feminisme» og «fritt 
valg». Dette gjør henne 
opprørt. Uansett hvor narsis-
sistisk eller undertrykkende en 
kvinne oppfører seg, presen-
teres det som et uttrykk for 
hennes feministiske frie valg. 
Men frihet til å velge mellom 
vesker fra Mulberry eller 
Prada, eller til å satse på en 
karriere i pornofilm, er ikke 
akkurat det feministene på 
1970-tallet hadde tenkt seg. 

I 1991 skrev Susan Faludi en 
bok som het «Backlash» («Det 
store tilbakeslaget»), som doku-
menterte at konservative 
krefter hadde klart å gjøre 
«feminisme» til et skjellsord, og 
forsøkt å skremme kvinner 
tilbake til familiens arne ved å 
spre uriktig informasjon om 

«mannemangel» og barnløshet 
for innbitte karrierekvinner. 

Powers tese er en annen: 
Nemlig at på 2000-tallet brukes 
ordet «feminisme» kynisk til å 
selge konservativ politikk og av 
selvopptatte jenter som tror at 
de er feminister fordi de bare 
tenker på seg selv. Mens Faludi 
skrev om antifeminisme, skriver 
Power om en kultur der ordet 
feminisme er blitt uthulet til det 
meningsløse.

Powers bok er repetitiv, over-
fladisk og ensidig. Nyansene 
mangler. «Sex og singelliv» 
handler jo også om letingen 
etter «The One», den ene store 
kjærligheten. Jeg tror heller 
ikke at de fleste unge jenter i 

dag er helt solgt på imagekultu-
rens verdier. Mange gjennom-
skuer den fullstendig.

Men Nina Power er konse-
kvent: Alle inntektene av den 
vesle pamfletten hennes går til 
The Fistula Foundation 
(Fistula-stiftelsen). Fistula betyr 
opprevet fødselskanal. 
Problemet oppstår når kvinner 
må føde uten medisinsk hjelp, 
og dermed ikke har adgang til 
keisersnitt. Kvinner med fistula 
risikerer stadige infeksjoner og 
har store smerter. Samtidig gjør 
stanken fra den revnede ende-
tarmen, som ligger åpen inn i 
vagina, at de ofte blir utstøtt av 
lokalsamfunnet. Fistula kan 
ødelegge et liv. 

Mer enn to millioner kvinner 
lever med fistula i dag. Ironien 
er at skaden kan repareres ved 
en rask og enkel operasjon. 
Fistula-stiftelsens sykehus i 
Etiopia og Kongo redder 
tusenvis av kvinner hvert år. 

Dermed er saken klar: Kjøp 
Nina Powers bok, eller enda 
bedre, gi pengene direkte til 
Fistula-stiftelsen. At Power 
bruker sine egne penger på 
Fistula-stiftelsen og ikke på 
vesker fra Louis Vuitton, beviser 
at hun tar feil. Det finnes frem-
deles interessante kvinner med 
sunt vett her i verden.
 
Toril Moi er professor i litte-
ratur ved Duke University.
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