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och bekämpas var de än förekommer. Det
finns orättvisor genom brister i jämställdhet mellan män och kvinnor.
Det finns orättvisor i jämlikhet mellan fattiga och rika. Genom tidningar kan skribenter påverka väljaropinionen att ställa sig bakom
åtgärder som minskar orättvisorna.
Bristerna i jämställdhet drabbar framför allt kvinnorna. Dock är det
nu fler flickor än pojkar som får höga betyg i skolan. Och det är fler
kvinnor än män som studerar på högskolorna. Bristerna i jämställdhet
minskar. Bristerna i jämlikhet drabbar såväl kvinnorna som männen
och barnen. De ökar.
De flesta bristerna i jämställdhet kan samhället bara påverka på sikt.
Bristerna i jämlikhet kan samhället påverka omedelbart, bland annat
genom förändringar av skatter och bidrag.
Brister i jämställdhet påtalas ofta i borgerliga tidningar. Brister i jämlikhet påtalas ytterst sällan i borgerliga tidningar. Detta av lättförklarliga skäl. Det är inte de som har som drabbas av dessa brister.
De fattiga saknar en kraftfull röst som försvarar deras intressen. Den
röda sidan i politiken får bara stöd av en mycket liten del av dagspressen. Därför var det många med mig som gladdes åt att vi skulle få en
ny dagstidning med röda förtecken. Men vad hände?
I Dagens ETC avhandlas brister i jämställdheten i flera artiklar i varje
nummer. Men det är inte ofta som man där finner något djupgående
reportage om hur den svåra fattigdomen påverkar männens, kvinnornas och barnens liv och hälsa.
En anledning till detta kan vara att så få skribenter bor i eftersatta
områden och kan identifiera sig med de människor som drabbas av
fattigdomen. En annan förklaring kan ligga i att tidningen stoltserar
med att inte bara vara röd och grön utan också feministisk. Den 10
augusti 2015 deklarerade man stolt att Dagens ETC enligt statistiken
är bäst bland nyhetsmedier med att låta kvinnor komma till tals. I 66
procent av artiklarna i tidningen var kvinnor omnämnda. Expressen
låg i denna statistik på andra plats med 38 procent. Sett ur ett jämställdhetsperspektiv (50/50) var alltså Expressen mera jämställd än
Dagens ETC.
Självklart ska bristerna i jämställdhet påtalas. Men när de påtalas i
artikel efter artikel så riskerar man att skapa en vi och dom-situation.
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Sådana situationer är olyckliga i alla sammanhang, inte bara när det
gäller religion eller etnicitet. De flesta män försöker nog som jag att
leva i en jämställd relation. Vi kan aldrig tänka oss att bruka våld mot
en kvinna. Men jag kan ändå drabbas av skamkänslor när jag läser
tidningen. Inte för vad jag gjort utan för att jag är man.

