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“Jag är övertygad feminist. 

Punkt. Slut.”

Så deklarerade Stefan 
Löfvén som nytill-
trädd partiledare för 
Socialdemokraterna i 
januari 2012.

Om denna deklaration 
ska ses som uttryck för 
mod må vara osagt.

Osagt må även vara vad 
Löfvén lade in i begreppet 
“feminist”.

Det gav ändå inspiration 
till detta fotomontage.

Nu är föralldel “konkurrensen hård”�To�HIR�JIQMRMWXMWOE�JVSRXIR��(IX�½RRW�ORETTEWX�
en svensk partiledare som inte betecknar sig själv som “feminist”.

Skulle man problematisera kan dock frågor ställa om den konkreta innebörden av 
“feminism”:

-��8]WOPERH������FPIZ�,ERW�/IPWIR��TVSJIWWSV�M�VmXXW½PSWS½��JVoRXEKIR�WMR�XNmRWX�To�
univeritet i Köln, med hänvisning till kravet på rättvisa mellan raser. Kelsen var jude, 
och judar var överrepresenterade i sammanhanget.

cV�HIX�MRXI�HIR�FmWX�OZEPM½GIVEHI�WSQ�WOE�LE�IR�XNmRWX��SEZWIXX�HIX�mV�QER�IPPIV�
kvinna, jude eller icke-jude?
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Montaget ovan är missvisande, för att inte säga grovt lögnaktigt. Stefan Löfvén må 
vara feminist, däremot inte “islamist”. 

Detta framgick åtminstone indirekt i samband med en “palaver”, där den radikala 
muslimen Omar Mustafa blivit invald i partistyrelsen (S). Det blev dock ett medie-
drev pga påstått antisemitiska ställningstaganden från honom, varpå han förmåddes 
lämna sitt PS-uppdrag.

Ett led i Stefan Löfvéns politiska gärning är att välja sina ord. Han vinnlägger sig om 
att hålla sig till ord med positiva laddningar, undviker ordval som kan väcka obehag.

Med Stefan Löfvén som sin nye partiledare lanser sig Socialdemokraterna nu som 
“Framtidspartiet”.

Montaget syftar på att Löfvén som facklig företrädare tidigare verkat för att ro i 
PERH�IR�SVHIV�SQ�MRO}T�EZ�WZIRWOE�WXVMHW¾]KTPER�XMPP�7]HEJVMOE�
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Strax före jul 2013 skulle hållas en manifestation i Kärrtop i Stockholm. Som det 
framstod skulle den gälla försvar av demokratiska friheter och vara mot politiskt 
våld.  Så trodde webbsidan Avpixlat, som börjat mana till deltagande.

7REVX�½GO�%\TM\PEX�HSGO�OPEVX�J}V�WMK�EXX�HI�MRXI�ZEV�ZmPOSQRE��1ERMJIWXEXMSRIR�
skulle var “antirasistisk”�SGL�Ho�½\E�MRKE�MRZERHVMRKWOVMXMOIV�HIPXEKE��

Om de ändå försöke skulle de kunna bli utsatta för våld - ett hot med viss trovär-
dighet, eftersom “antirasister” några veckor tidigare svårt knivhuggit meningsmot-
ståndare just i Kärrtorp.

7XIJER�0}JZqR�½GO�HSGO�HIPXEKE��ZMPOIX�LER�SGOWo�KNSVHI�

Från scenen sjöngs om att använda knivar mot meningsmotståndare, men det var 
inget som s-ledaren noterade. För honom handlade manifestationen bara om soli-
daritet SGL�ERREX�WSQ�LER�X]GOXI�ZEV�½RX�
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Går vi slutligen tillbaka i tiden till år 2003 och omröstningen om euron i Sverige, så 
tillhörde Stefan Löfvén dem som pläderade för en anslutning till denna EU-valuta.

Hur träffsäker var hans argumentering?

Bilden ovan är alls inget fotomontage, men den tar vi med här ändå.


