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Introduktion 

Analyse- og formidlingsniveauet er af stor betydning når man arbejder med en 
fremmed kultur. Demte Ph.D athandling omhandler fortaAlinger, historier og analyser 
om relationeme mellem maurd og kvinder i Italien. Jeg vil forsege at ramme den nerve 
eller r@le tråd, som muligger en forståelse af emnet for en dansk lzser. For personer 
der ikke har boet i Italien eller et andet sydeuropreisk land, må italienske familie- og 
k@nsforhold, trods markant markedsfering af italienske kulturprodukter, stadig vaxe 
fremmedartet 

Det italien&e samfund kan i forhold til det danske samfund siges at have en hej kultur 
- proSL Den kollektive idenditetsdanuelse kan ligeledes siges at vzre stserk. Det 
italienske samfund er et af de lande i verden, som har den sterstc kulturelle enhed. 
Enhver social- og kulturanalyse om Italien burde indeholde reflektioner over mad, 
familie, fodbold, kunst, kriminalitet og mstetisk vmren. 

Jeg h&te engang en nationalitetsforsker udtale: “alle italienere tror de nedstammer lYa 
romertiget”. Der er ingen tvivl om, at udover de klare fysiske vidnesbyrd om 
romerriget brerer de fleste italienere rundt på en forestilling om at nedstamme fra noget 
“tielt”. Den italienske kvinde er måske det tztteste man kommer på forestillingen om 
“moder-jord”. Specielt den folkloristiske sicilianske kvinde er en metafor på den 
italienske urkvinde, på grund af de mange arkmologiske vidnesbyrd der tindes på @en 
om urkvinden. 

Jeg vii indledningsvis sige tak til min vejleder Karen Sjemp. Hun har gemrem hele 
processen vaxet en god memteskelig og faglig stOtte. Kirsten Simonsen har ligeledes 
givet mig nyttige metodiske og teoretiske vink. Min sester Tina Reinicke har taget et 
tungt hes med korrekturhemingen. Uhikka Hald har også korrigeret udvalgte kapitler. 

Der skal også lyde en stor tak til mine italienske vemer Bruno Amoroso, Salvo 
Leonardi og Andrea Gallina, som alIe har stillet lejlighed til &lighed under mine 
studieture til Rom. 
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Kapitel 1. Problemfeltet 

1.1 Indkdning 

De italienske kvinder kan i disse år fejre en slags 50 års jubiium som 
sannimdsborgere i det italienske samfund. Il946 fik de italienske kvinder stemmeret. 1 
1948 blev den italienske grundlov vedtaget efter, at den italienske befolkning ved en 
folkeafstemning, havde forandret Italien fra et kongeligt monarki til en republik. 1 
grundloven var der for ferste gang siden den italienske statsdamrelse i 1861 indskrevet 
juridisk og moralsk lighed mellem manden og kvinden. 

De lovgivningsmassige forandringer som blev foretaget efter 2.verdenskrig har haft 
stor betydning for kvinders civile status og har afstedkommet kulturelle og mentale 
andringer i det italienske samfund. 1 en regeringsrapport fra 1997 bliver de seneste 
forandtittger på det italienske arbejdsmarked, beskrevet som “en dybdegående 
forandring i de italienske kvinders virkelighed.” 1 selvsamme rapport påpeges det dog 
også, at det stadigvmk gmkler om at “overvinde samfundsmodellen baseret på det 
mandlige famllieoverhoved.“‘Dette spamdingsfelt mellem modernitet og kulturel 
overlevering danner udgangspunkt for denne Ph.D a&mdling. Der foretages 3 
analyser i athandlingen. 

1) En historisk-institutionel analyse af kvinde og familierettigheder tia italiens 
samling i 1861 og ftemefter. 

2) En kultur-sociologisk analyse af de dominerende kensstereotyper i det 
italienske samfund 

3) En analyse af de italienske feministbev~gelsers tiemkomst, udvikling og 
nuvaxende position. 

Den historisk-institutionelle analvse 

Den historisk-institutionelle analyse omhandler udviklingen i kvinders arbejds- og 
civihetlige situation siden italiens samling i 1861. Her diskuteres det samfundsmassige 
kviudesyn, som har vaxet årsag til kvinders svage offentlige status og manglende 
politiske repmsentation. Den civilretlige lovgivning har siden italiens samling vaxet 
struktureret omkring en apfattelse afkvinder som modre og hustruer. Der har i Italien 
på famiheomr&det varet tradition for udbyggede og beskyttende lovgivninger på nogle 
omr&ler og fuldstamdig blonethed på andre områder. Den historiske udvikling har i 
forskellige perioder vekslet mellem krav om beskyttelse og krav om lighed. 

Der har i efterkrigstiden foregået en diskussion af, hvordan de enkelte 
familiemedlemmers kompetencer skulle deflneres og i hvilken grad farmlien skulle 
opfattes som et normalitetsideal De vigtigste akterer i efterkrigstidens kvinde- og 
farmliepolitiske debatter har vaxt den katolske kirke, det loistelige demokratiske parti 
(DC) og det italienske kommunistparti (PCI). Det italienske samfund gennemgik i 
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197O’eme markante familie- og civilretslige mndringer. Dette indebar stamlige 
reguleringer overfor de traditionelle katoL&e bastioner. Skilsmisselovens vedtagelse i 
1970, familierefonnen i 1975 og ikke mindst vedtagelsen af den fii abort i 1978 
indikerer vigtige forandringer i det italienske samfund. 

Den kultur-sociologiske analvse 

Den kultur-sociologiske analyse di&uterer de symbolske, politiske, sociale og 
@konorniske forhokl, der udstikker retningsliujeme for de italienske kvinder og nxends 
levevilkår. Fokus er både på de kulturelle variable som dannelsen af kvindelig 
subjektivitet og på de mere “hårde” variable som politisk reprresentation og 
arbejdsmarkedsforhold Der ses på forholdet mellem kvlnder og politik og hvordan det 
st& ti med kvinder og “magten” i det offentlige politiske liv. Ligeledes analyseres den 
italienske families samfundsmaxsige natur. Familiem@rwet i Italien er undret meget 
for de nye generationer. Familiens funktion og phgter er ikke kengere det eneste 
turivers for de unge, som det var tilfAdet for tidligere generationer. Religionens 
betydning er daleride og de seksuelle tvangsband til zgteskabet opretholdes ikke 
kengere. Spamdingsfeltet for nutidens unge italienere består derfor i, at familien og den 
traditionelle levevis er under forandring bLa. som konsekvens af kulturudlignende 
globaliseringprocesser, som skaber axnlringer i livsstile og bevidsthedsformer. Her kan 
mevnes, at Italien modsat stigende f@seMendenser i Nordeuropa har Europas sterste 
fald i f@dselstaRet 

En af a&andhngens hypoteser er, at italienske kvinder er underlagt et mandligt 
herredemme. Dette mambige herred@nme forhokl er svart at bekzmpe, fordi der 
tinder en strerk naturalisering sted og fordi kvinder til dels medvirker til at reproducere 
de logikker og strukturer, der opretholder herred#mme forholdet. -gen vii 
demonstrere, at en socio - politisk analyse, uden axe - skam relationer i fokus, ikke 
kan opfange den komplekse identitetsskabelse, der finder sted blandt “ahnindelige” 
mermesker i hverdagslivet i Italien. Derfor vil jeg undersege i hvilken grad 
k@sforskelle er opfattet og indskrevet som en slags objektive strukturer. Hertil, vil jeg 
tage udgangspunkt i den l?anske sociolog Pierre Bourdieu’s studier af ken og 
mresforhold. 

Italien er dog stadigvmk et relig$st prreget samfund, hvor retningsliujeme og 
diskurseme om seksualitet og kvinderettigheder påvirkes af den katolske kirke. 
Retningslinjeme bliver stadig mindre restriktive, men besvarligger en demokratisering 
a.f den italienske mand og en implementering af de italienske kvinders erobrede civil- 
rettigheder. hagen til at det italienske samfund, i langt hejere grad end det danske 
samfund, er domineret af familiebegrebet, hrenger bLa samuren med, at farmlien på 
grund af manglende boligforhokl og generelt ringe velfsxdsstatsudbygning er den 
eneste ‘konventionelle’ m&de at samleve p% 

1 den private sfmre er den sociale magtbalance pxeget af de italienske kvinders sociale 
figur. Et traditiouelt italiensk hjem vil ofte vaxe prmget af social ulighed mellem 
k@mene. hsagen hertil er forbundet med det ubestridelige faktum, at italienske 
kvinder - indtil nutidens generation - har vaxet konstitueret af den hjemmegående 
husmor, “casalinga” figuren. Der eksisterer i Italien stadig et kulturelt levn om vaxdien 
af kvindens rerbare position f@r indgåelse af mgteskab. Dette er forbundet med den 
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traditionelle forestilling om, at pigens dyd er hendes families axe og at den seksuelle 
akt, er en skamplet på kvinden, som kun kan legitimeres gemrem zgteskabet. Disse 
forhold er under afvikhng og kommer specieh i storbylivets pluralitet til udtryk i 
spamdingsfeltet mellem den kulturelle overlevering og det moderne Italien.* 

Jeg vil derfor fokusere på, hvilke fomdsa%ninger og konsekvenser den igangvrerende 
modemiseringsproces har for emancipation og bevidsthedsdannelse i den samlede 
kulturelle vsxdidannelsesproces. Betoningen af disse aspekter skyldes hastigheden og 
den omweltende karakter, som moderniseringen af det italienske samfund har medfort, 
hvilket umuliggor en tästhoklen af “det traditionelle”. Jeg vii lregge vagt på 
betydningen af “urbauisering af bevidstheden”, en protes som er blevet vigtig på grund 
af den hurtige moderniseringsprotes Italien har gemremlevet. 
Moderniseringsprocessen har ligeledes lagt grobunden for en udvikhng som åbner op 
for en “pluralisering af nye livsstile”.” Disse forandringer resulterer i nye chancer men 
også nye faldgruber, specielt for de italienere som moder moderniteten i en ung alder. 

Analvsen af den italienske feministbevaxelse 

agens tema er også de feministiske bevzgelsers opkomst, udvikhng og 
nutidige position i Italien. De feministiske bevregelser i Italien var m5ske de mest 
“imponerende” sociale bevmgelser i hele Vesteuropa i 197O’eme. De feministiske 
demonstrationer samlede i midten af 197O’eme mellem 40-60.000 kvinder på gaden. 
De feministiske bevregelser nydetinerede begreber og tanker om de dominerende 
katolske kulturforestillinger, som var ekstremt fastgroede. De feministiske bevzgelser 
i Italien havde i modsa%ning til andre vesteurop&ke landes feministbevzgelser ikke 
mange praktiske eller teoretiske erfaringer at traekke på. Helt op til slutningen af 
196O’eme havde, f.eks “abortsp@rgsmLlet” ikke vaxet muligt at bringe på den 
offentlige dagsorden. 1 modsaetning til de nordeuropa%ske ferniniatbevazgelser skulle de 
feministiske bevmgelser i Italien udover at klare de interne praktiske og ideologiske 
problemer, “h&rdtere” en meget snerk katolsk kirke og det statsbrerende parti DC, 
som ikke tiemf@rte kvinde-emancipatoriske politikkrav. Jeg vil derfor undersege, 
hvilken gennemslagskraft de feministiske luav havde på det italienske samfund og 
hvordan det politiske system reagerede på feministbexegelsens opkomst. Jeg tror, at 
den bedste forståelse for de feministiske bevzgelsers historie i Italien udvikles gemrem 
en analyse af det samfund, som bewgelsen var oppe imod.4 Ligeledes vii det blive 
diskuteret, hvilke spor de feministiske kampe i 1970’eme har sat på nutidens 
uddannelses-, arbejdsmarked- og ligestillingspolitik. 

1.2 At arbejde med k&onstruktioner 

K@rsforskning har haft svaxt ved at vinde indpas som akademisk disciplin. Dette 
skyldes, at teorier om k#n og forståelsen af kon aldrig har st& i fokus i teorier om 
samfundet.5 Den moderne samfundsvidenskab svrekkes efter min mening ved ikke at 
inddrage kanslige prblemstillinger tilstrrekkeligt.6Det er interessant at se, hvor 
fagoverskridende det feministiske projekt &emst& i de pohtologiske grundboger. 1 den 
politologiske gnmdbog “Statsvitenskab” af @vind 0stemd kan man om den 
politologiske forskningsafgramsni.ng lzse: 
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“Et feministisk perspektiv har f.eks villet inkludere den såkalt private sfmre i 
det politiske, med konsekvenser for faglige prioriteringer”. 

1 de 4 %r jeg har undervist og vejledt på RUC og AUC, er det yderst sjreklent, at jeg 
har bort om eller selv har vejledt grupper, som har fokuseret på kon. Det kan der vsere 
mange grunde tiL En af grundene kan vare, at der modsat i 1970’eme nu oftest i 
konsdebatten bliver fokuseret på kvindelige ledere istedet for den brede masse af 
kvinder. Det kan derfor vaxe svaxt af finde “modstanderen” i k@&arnpen. Jeg h@te 
en yngre kvindelig forsker til RUC’s jubiiums-konference om k@rsforskningens 
udvikhng de sidste 25 år i Danmark formulere denne problemstilling s&des: “Der 
tindes ingen tykke mure hengem.“* 

Udgangspmrktet for de k@rspolitiske diskussioner spamder fia de essentialistiake 
apfattelser til de konstruktivistiske opfattelser. Sporsmålet om essens kontra 
konstruktion er svax at tage stilling til. Ofte opererer de socialiserede konsrelationer 
på et skjult og indforstået niveau. Dette ger det problematisk at deiinere hvad der er 
“korisligg”. Mange k@rsforskere betvivler, werdien af at tilbegge diskurser og 
konstruktioner betydning, frem for et fokus på mere universelle forestillinger om 
maxd og kvinders essensindhokl. Under et Ph.D kursus med den svenske Professor 
Karin Widerberg kritiserede Karin Widerberg k@rsforskningen for at vaz. for 
teoretisk.gDe akademiske k@xlebatter havde ifelge Karin Widerberg udviklet sig op 
på et meget sotitikeret niveau. Nutidens debatter handler ikke om teorier om k@n, 
men om hvordan man kan forstå selve k@rsforskningen. Karin Widerberg mente, at 
analyserdveauet havde forskubbet sig fra objekteme til subjekteme. Jeg har selv 
deltaget i k@rskonferencer, hvor jeg syntes tendensen var modsat; fokus på 
arbejdsmarkedsstatistik uden teoretiske reflektioner.‘o 

1.3 Mzend og feminisme 

K@t.sforskning er som mevnt et besvarligt og kontroversielt emne. 1 mit tilfzlde bliver 
det ikke mindre kontroversielt af, at hovedfokus er på kvinder og at jeg selv er en 
mand. Nogle feministiske forskere mener, at feminisme kun er for kvinder og at 
kvinder er bedst til at beskrive kvindepolitiske forhold. Mamds forhold til feminisme 
bliver klassjficeret som et forsknhrgsemne, der er for elitart til, at det kan tages 
alvorligt 

Hvor g&r gramseme for feministstudier? Mrend er også tilstede i feministstudieme og 
dele af de feministiske teorier kraever forvaudhng af mandens tanker og handlinger. 
Sp~rgsm&let om den kvindelige objektivering er problemfyldt. Hvem og hvad sikrer 
den femmistiske debat. Alice Jardine hmvder, i bogen ‘Men in feminism”, at det er “the 
iuscription of stmggle-even of pain” som er det karakteristiske ved feministiske 
tekster.“Den italienske feminist Rosi Braidotti er imod tanken om mamd og 
feminisme og udtrykker det således: 

“somewhere along the line 1 am viscerally opposed to the whole idea: men 
aren2 and shoukln’t be IN feminism; the feminist space is not theii and not for 
them to see”.i2 
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SporgsmAlet om mamd og kvindekamp, feminisme og kvindestudier bliver formuleret 
således af Cary Nelson: 

‘To be. a man in feminism can mean simply a man reading a feminist book an 
activity that holds no special se&consciousness for me. Gr it can mean a man 
writing about/within/without feminism, an activlty that enmils all anxieties of 
writing in general, some contextual and singular, but, again, none radicahy 
problematic for me”.r3 

Den feministiske teorldannelse har ikke vaxt en del af min akademiske og teoretiske 
gnmddannelse. Det har det ikke for nogen studerende i Danmark, idet k@sstudier så 
vidt jeg er orienteret, ikke er pensum på noget grundtrin i universitetsverdenen. Det er 
et slags akademisk og teoretisk ‘kald” for mig at arbjde med konssporgsmål Jeg er 
specielt tiltrukket af k@&iskussioner i de dele af verden, som kan siges at vax meget 
forskellige fia Skandinavien. Jeg er inspireret af de vitale analyse- og 
forklaringsramm er, som nogle feministiske forskere ligger på bordet. Jeg har dog svsxt 
ved at skehte mellem feministiske- og maskulinitets-studier. Jeg er trenig med Cary 
Nelson i felgende udtalelae: 

‘Feminism remains women’s project. If men take on feminist knowledge, they 
will do so not merely in intellectual admiration but because it is in their own 
interest. They may tind it irresistible to be where the most vital intellectual 
activity is in their profession. They may tind feminism the orrly practical, 
culturally possible route to their own personal growth”.i4 

Er der forskel på den m&le som mamd og kvinder tamker og skriver på? Stephen 
Heart Ikemhaxer, at der er forskel på en kvinde som kriser og at lax som en kvinde. 
Kvinder har i lange tider varet opforstret til ikke at kese som kvinder, men til at 
indoptage og reproducere den mandlige orden. Stephen Heart udtrykker mamds 
tilklelse til at blande sig således: 

“ The oppression of women is not personal, it is social and 1 am involved in it 
as a person in this society; there is no personal guarantee against thar.i5 

Det har vsxet en specie1 oplevelse at skrive om italienske kvinder og samtidig vsxe 
objekt for de femmistiske studier i kraft af mit mandlige kon. Jeg husker mit interview 
med Journalisten Stefania Giorgio fra dagbladet “Manifesto”. Under vores samtale om 
den reformerede voldtregtlovgivning tia 1996 udbrod hun pludselig: “det hele er et 
sporgsmål om den ukontrollable mandlige seksualitet”. Dette var en specie1 situation, 
fordi jeg var kommet til hende for at diskutere juridiske amdringer og pludselig var 
fokus på universaliteten i maxids seksuelle opforsel og dermed også på min. Generelt 
har det vsxet en specie1 aplevelse at arbejde med voldtmgtsproblemstillinger som 
mand. De teoretiske analyser og de praktiske foranstaltninger i form af krisecentre, 
byder meget naturligt ikke mamd velkomne. 

Mamds interesse for feminisme kan af mandlige akademiske kollegaer betragtes som 
werende latterligt og af kvinder som vrerende en ulovlig handling. Jeg har ofte tax& 
om jeg nu har mit “ph det rene”. En mandlig k@rsforskningskollega på RUC udtrykte, 
at n3r han fortalte om sin forskning, kmme han fomemme, at folk tamkte, “hvad har du 
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i klemme.” Paul Smith formulerer kvinders syn på den mandlige intetesse &ledes: 

‘Men, some men, now- and perhaps by way of repeating an age-old habit, are 
entering feminism, actively penetrating it (whatever”it”might be, either before 
or after this intervention), for a variety of motives and in a variety of modes, 
fashions. That penetration is often looked upon with suspiciom it can be 
understood as yet another interruption, a more or less illegal att of breaking 
and entering, entering and breakhtg, for which these men must GIM.I.I~ be held 
m account”.‘6 

SporgsmAlet er selvf&elig om denne indblanding kan retfmrdiig@es og om den er til 
nogen nytte praktisk indenfor den femmistiske teoridannelse. Elaine Showalter udtaler: 

“ But when male theorists borrow the language of feminist criticism without a 
wiUingness to explore the masculinist bias of their own reading system, we get 
a phallic “feminist” criticism that competes with women instead of bresking out 
of patriarchal bourids”... 

Ovenst&mde citat skildrer godt, den kritiske distance der er til mrend og feministiske 
projekter. Personligt tror jeg ikke, at der behever at vmre et sazegent problem for 
mamd i at forstå feministisk teori, hvis der er en oprigtig interesse for k@nslige 
sp@rgsm&L Der er selvfailgelig grznser for, hvor biologisk afgramsede emner, der kan 
ix&rives af det andet kon såsom graviditet, amning og menstruation og vice versa. 
Jeg tror, at det er vigtigt for konsforskningen og specielt de feministiske 
teoridamrelser, at der skabes sol%tikerede - men samtidigt forståelige forskningsbidrag. 
Den feministiske teoridanuelse er i modsa%ning til teorier om maskuhmtet oppe imod 
en akademisk og samfundsagtig “mathed”. Dette indebmrer, at nodvendige og 
intelligente kviudepolitiske udtalelser lettem kan “fejes af bordet” end de nyerc 
mandepolitiske forskningsbidrag. Og dette er ikke frugtbart. 
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Kapitel 2. De videnskabsteoretiske overvejelser 

2.1 Indledning 

1 dette kapitel prresenteres amandlingens videnskabsteoretiske, metodiske og 
kiklemmssige overvejelser. Jeg har hovedsageligt gjort brug af de kvalitative metoder 
eksemphficeret ved det kvalitative forskningsinterview og observation. 
Deltagerobservation har kun sporadisk varet brugt i amandlingen Jeg vii ahigevel 
beskrive nogle af de metodiske erfaringer, jeg tilegnede mig gemrem mit speciale, hvor 
jeg foretog deltagerobservation i den syditalienske region Kalabrien. Dette valg er 
truffet, fordi mine erfaringer med denne metode, bidrog til en forståelse af 
fundamentale omrader ved den italienske kultur. 

2.2 Kildemateriale 

Kildeudvmlgelse er en vigtig protes for enhver forsker. KildematetiaIet er mere 
vanskeligt at få overblik over, nar der er tale om et studie i en relativ fremmed 
kontekst. En stor del af det skrlfdige materiale har vsxet originale italienske kilder. 
Dels materialet om den historiske udvikling af de kvindelige arbejds- og 
civiltettigheder, dels debatten indenfor det italienske kommunistparti (PCI) om 
kvindesporgsmalet fra 1945 -1970. Kildeme har ofte vseret i form af originalsamlinger 
af taler og avis- og ugebladsartikler om italienske kvinde og familieforhokl. Mange af 
disse samlinger blev genoptrykt af kvinder tilknyttet de feministiske bevzgelser i 
197o’erne og de har derfor vaxet rimelig tilgsmgelige. Til at beskrive den historiske 
udvikling i de kvindelige arbejds- og civilrenigheder t?a ca. 1860-1945 har jeg 
hovedsageligt brugt italienske kviudeforskeres historiske beskrivelser og fortolkninger. 

Jeg har gennemgået det italienske kvindeblad “Noi-donne”‘s arkivsamlinger. Det var 
problematisk, fordi alle bladene omhandlede kvindesporgsm& hvilket gjorde det svaxt 
at overskue de artikler, der havde relevans for afhmdhngen. Det var lettere, da jeg var 
i ugebladet L’epresso’s arkiver, idet jeg der tik ‘k@V en segning over alle de artikkr 
fia begyndelsen af 197o’eme og fremefter, der omhandlede feministiske sporgsmål 
Det var ca. 25 artikler. 

Generelt har kildeme ikke vaxet så svsxe at finde. Det har derimod varet svrert at få 
et overblik over hvilke begivenheder, der var af st@st betydning for de brud og 
kontinuiteter, der har fundet sted i den italienske kvindehistorie. Jeg har tilstrrebt at 
lzse så meget som muligt på italiensk. Jeg har også gjort brug af engelske 
andenh&ndsfortollminger, specielt i den indledende fase. Der har stort set ikke vax% 
brugt dansksproget materiale, idet der faktisk intet er skrevet om emnet, udover Ph.D 
a&ndlingen af Per H. Jensen om komparative veltbxdssystemer, som også inddrager 
italienske forhold.‘* Årsagen til, at jeg har valgt at beskrive udviklingen af de 
kvindelige arbejds- og civilrettigheder skyldes således, udover den analytiske vaxdi for 
problemfehet, at italiensk kvindehistorie er et ubeskrevet emne på dansk. Det er selv 
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for danskem med stor interesse for italienske samfundsforhold et svaxt tilgamgeligt 
omrkle i litterax henseende. 

Jeg har to gange under forsknhrgsprocessen fået et “chok” af kiklemressig karakter. 
Forste gang var under et bestig relativt tidligt i forskningsprocessen hos partiet PDs’s 
lokaler i Rom. Her fandt jeg “stakkevis’ af litteratur om den italienske 
feministbevregelses historie. Jeg har derfor i stor udstrzknbrg benyttet mig af de 
politiske partiers bogudsalg om emnet. Det er specielt her, at jeg har haft muligheden 
for at opsamle de gamle originahekster. Den anden gang jeg & et miudre “chok”, var 
da jeg besogte den kvindelige boghandel i Rom og så hvor meget feministisk litteratur, 
der var skrevet specielt i 198o’eme. Disse beger har jeg ikke lxnyttet i samme 
udstr&ning, idet storsteparten af disse boger havde en udbredt psykoanalytisk og 
filosofisk karakter. 

2.3 Kritikken af epistemologien 

Den samfundsvidenskabelige forskningsprotes indeholder forskellige niveauer. Meget 
forenklet kan man sige, at der i opstartsfasen typisk er brug for at teori- og 
hypoteseudvikle indenfor problemfeltets rammer. Dermest er den konventionelle form, 
at forskeren konfronterer sine ideer og teorier med en given kontekst. Så diskuterer og 
analyserer forskeren ofte brugbarheden af sine teorier på baggrund af empirisk 
materiale. 

Det evindelige metodiske og videnskabsteoretie spflrgsmål som ingen forskex kan 
komme uden om at skulle tage stilliug til er, om samfundsvidenskaberne kan vax 
ligeså vkienskabelige som naturvidenskabeme. Dette er et yderst kontroversielt 
sporgsm& som både kan have prestige - og metodemressige konsekvenser. Den 
naturvidenskabelige model har haft stor betydning for f.eks positivismens hypotetisk - 
deduktive enhedsmetode og for strukturaJistiske te.oridatmelaer. Det er forst&eligt, at 
de naturvidenskabelige dogmer kan vrere fiistende for samfundsfagsforskeme. Der 
gives klare metodiske retningslinjer og forskerens egne fortolkninger holdes så hvidt 
muligt udenfor. SporgsmAlet om samfundsvidenskabemes videnskabelighed er, om 
forskerens baggrundsfzrdigheder kan beskrives i objektive regler og dermed leve op til 
de positivistiske Jxiterier. 

De hermeneutiske - frenomenologiske argumentationer ligger vagt p& at 
samtimdsvidenskabeme modsat naturvidenskabeme studerer levende menuesker, som 
selv tolker og tamker. Det g0r videnskabelighed vanskeligt - men ikke urnuligt. Den 
engelske sociolog Anthony Giddens opererer med begrebet “Dobbelt hermeneutik”. 
Dette begreb hrdebrerer, at forskeren både skal inddrage de fortolkninger, som de 
sociale akt0rer er i besiddelse af og forskerens egne selvfortolknhrger. Når disse 
forhokl er inddraget, kan videnskabeligheden bevares. Dette setter jeg mig tvivlende 
overfor, fordi det er utroligt svaxt for forskeren at gemremskue og systematisk 
fremstille siu egen selvforståelse. 

Michel Foucault hsr påpeget, at der ikke kan skabes videnskabelighed, nar memresket 
både er subjekt og objekt i forsknhrgen. Denne~dobbelthed var ifolge Michel Foucault 
sv=r at overkomme og objektivere. Dette kommer til udtryk i Michel Foucauhs 
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vidensarkzologiske verk, ‘The order of Thmgs”: 

“ Mari’‘’ mode of being as constituted irrmodem thought enables him to play 
two roles: he is at the same time at the foundation of all positivmes and 
present, in a way that cannot even be termed privileged, in the element of 
empirkal things. This fatt - it is not a matter here of man’s essence in 
general, but simply of that historital a prior which, sinte the nineteenth 
century, has served as an almost self-evident ground for our thought - this fatt 
is no doubt decisive in the matter of the status to be accorded to the ‘human 
sciences’.‘71p 

Pierre Bourdieu tager i bogen “Outline of a Theory of Practi~” et opgor med Lévi- 
Strauss strukturalistiske gaveudvekslings-principper, som eksempel på den 
struktura.hstiske teoridannelses brugbarhed. Formatet var at nedbryde forestihingen 
om, at der kumre skabes en teori om gaveudvekshng som var universel, eksplicit, 
systematisk og forudsigende. Ifolge Pierre Bourdieu skal konteksten altid indregnes 
for, at der kan tages stilling til hvilken betydning gaveudvekslingen han 

“ The differente and delay which the monothetic model obliterates must be 
brought into the model not, as Uvi-Strauss suggests, out of a 
‘phenomenological’ desire to restore the subjective experience of the practice 
of the exchange, but because the operation of gift exchange presupposes 
(individual and cohective) misrecognition of the reality of the objective 
“mechanism” of the exchange, a reality wbich an immediate response brutally 
exposes: the mterval between gift and counter-gift is what allows a pattem of 
excbange that is always liable to strike the Observer and also the participants as 
reversible, i.e.both forced and interested, to be experienced as irreversible.“20 

Bent Flyvbjerg praesenterede en hård kritik af det epistemiske videnskabsideal i sin 
doktordisputat “Magt og Rationalitet”. Bent Flyvbjerg fremlagde en metodisk strategi 
baseret på anvendt etik, en såkaldt “heuristik for progressiv phronesis”, som alternativ 
til det epistemiske videnskabsideaL Sp#rgsmr%let han rejste var, om den analytisk- 
rationelle betragtningsmåde var utilstra4dmlig med hensyn til at indfange det samlede 
spekter af mermeskelig aktivitet. Indeholdt i denne problematik var sporgsmålet om, 
hvem der afgorer, hvad der hedenfor et givet forskningsområde kan regnes som 
relevante fakta Dette rejser igen det fundamentale sp@rgsm& om hvad 
videnskabelighed er: 

“hvordan argumenterer man teoretisk for de praktiske fa+rdigheder, man 
bmger til at formulem en teori? Hvordan afgorer man videnskabeligt, hvad 
videnskab eT21. 

Bent Flyvbjergs ide var at dekonstruere det epistemiske teoribegreb og rekonstruere 
det med en metode byggende p% en frenomenologi af menneskets kereprocesser. 
Sp@rgsm&t er, om samfundsvidenskabeme gemteml&er de samme videnskabelige 
revolutioner som naturvidenskabeme, eller om det mere er magt og modeforhold der 
betinger paradigmeskift. Det sfgorende punkt i den frenomenologiske tankegang er 
sammenhamgen mellem viden og kontekst. Helt pnecist er det sp@rgsm&let om 
menneskehg aktivhet kan vrere kontekstuafhzengig eller ej. Essentielt for den 
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fsmomenologiske model er, at regelt.znkning opgives som vigtigste basis for handling 
og kontekst og intuition srettes istedet. Ifolge Bent Flyvbjerg, skal forskeren endvidere 
fokusere på werdier og magtforhold samtidig med, at forskeren bor gå ta% på 
virkeligheden og udsmtte sig for reaktioner fm det stnderede milj@. 

‘Dl kritikken af Bent Flyvbjerg’s opgsir med det epistemiske teoribegreb kan siges, at 
det ve1 er de fzrreste samfundsforskere som bruger en stringent naturvidenskabelig 
metode- og teotiopfattelse til at bedrive samfundsvidenskab med. Den meget 
konsekvente måde Bent Flyvbjerg modstiller kontekst og teori på, tror jeg ikke, svarer 
ikke til virkelighedens forskerattituder. De fleste samfundsforskere strzeber ikke mod 
at apnå generaliseringer, men snarrere hnod at udvikle begreber til at afd&ke sociale 
praksisser og til at forstå de politiske institutioner.** 

2.4 Kvalitative metoder 

Det er svrert at detiere hvad kvalitative metoder er. Jeg hette for et par år siden en 
kollega udtrykke sig s&des: “kvalitative metoder er for folk - der ikke forstår 
statistik”. Jeg har i lobet af de sidste par år fort mange til tider ophidsede diskussioner 
med kollegaere om gramserne for og kvaliteten af kvalitative metoder. Den 
videnskabsteoretiske legitimering af de kvalitative metoder er svrer at acceptere for 
nogle forskere. Hovedkritiklmn imod de kvalitative metoder har ofte varet 
sp0rgsm&let om reprazentativitet på grund af de begramsede dataenheder. Forsvaret 
for de kvalitative metoder har vaxet, at det ikke er antal men derhnod 
forståelsesdybden, der er det afgorende. Hvor de kvantitative forskningsmetoders 
styrke er den systematiske dataindsamling og de standardiserede procedurer, med 
fokus på precise målbare data, er de kvalitative metoder mere brugbare til at skabe 
kategorier i form af temaer og idealtyper og egner sig derfor bedre til samtak og 
observation. Dette resulterer ofte i, at det er svzert at gå en kvalitativ forsker “efter i 
kortene”. Det er problematisk at beskrive, hvorledes forskeren kom frem til forståelsen 
af de indre sanunenhrenge og den indre materialitet. De kvalitative metoders problemer 
refererer bLa til adgangsproblemet, kontaktpersoner og rolletildeliug. Lawrence W. 
Neuman burger begrebet “gatekeeper” til at beskrive det szeregne ved kvalitativ 
forskning: 

“ A gatekeeper is someone with the formal or the irrformal amhorhy to control 
access to a site. It can be the thug on the tomer, an administrator of a hospital, 
or the owner of a business. Informal publit areas (e.g., sidewalks, publit 
waiting rooms) rarely have gatekeepers; formal organisations have amhormes 
from whom permission must be optained.“‘~ 

Forhokl omkriug gatekeepers har ekstrem betydning i den italienske kultur. Dette 
skykles bLa den udbredte tendens til at bmge personkontakter i det offentlige sfaxe. 
Der kan ilcke herske tvivl om, at jeg er blevet behandlet “pamere” i de italienske 
ministerier og iustitutioner end en italiensk forsker v& vzre blevet det i samme 
situation. Udover denne rare institutionelle modtagelse har jeg af erkendelsesteoretisk 
iuteresse tit oplevet, at mau som “fremmed” var interessant at forta% om denne eher 
hin oplevelse. Nogle gange st& feltforskeren i en gunstig position, idet han som 
udenforstående kan betroes meget. Jeg mener, at en vellykket kvalitativ undersogelse i 

14 



hoj grad afhrenger af, om forskeren spilLer med ‘åbne kort” omkring felelser og 
tindelser som indtrreffer i forskningsprocessen. Af betydning for de kvalitative 
metoder er at inddrage de undersogte menneskers perspektiv og at forstå de sociale 
fanomener i kontekst udfra tidsligemmlige og sociale sammenha+nge. Det svaxe er at 
forbinde fortolkningeme til almen teoridannelse og begrebsliggorelse og 
sammenhaxgende at forklare de sociale famomener- og processer, der på spil. Det kan 
ligeledes vmre svart at opsummere processen for de kvalitative metoder og adskilk 
objektet og metoden fra hitranden. Jeg er enig med bLa Kekl Buciek og Poul Bitch 
Olser? i, at kvalitative metoder ikke skal opfattes som kunst - men bor opfattes som 
et håndvaxk. Keld Buciek udtaler: 

“Metodiske teknikker og videnskabsteori kan laxes, og videnskabsteoretisk 
legitimering af kvalitative metoder er i hoj grad muligt”.25 

Jeg mener dog også, at man skal passe på ikke at gå i den fzlde, der eksiiterer ved at 
forhedige de kvalitative metoder så meget, at man nedprioriterer det indhoklsmressige 
i analysen. Pierre Bourdieu udtrykker det på denne måde: 

“Jeg mener, at det er katastrofalt, nAr overvejelser over teorier og metoder i 
forskningen bliver vigtigere end forskningen selv.“26 

Dogmatiske attituder i forbindelse med kvalitative metoder optneder dog meget 
sjreldent. Forskere kan dog, hvis de reflekterer for meget over deres metode, medens 
de er i kontekst, ende op med at forpasse chancen for den dybe og originale iudsigt i 
det forskningsområde de studerer. 

2.4.1 Case - studiet 

Case - studiet har igennem de sidste par åt vundet indpas i den danske 
forskningsverden både blandt forskere og studerende. Case - studiet kan siges at vzre 
en specie.1 mAde. at analysere, indsamle og orgauisere data på. Oprindeligt stammer 
case - studiet fm den psykologiske og medicinske forskning. Case - studiet bruges 
også mdenfor den juridiske vetden.” 

Det kontroversielle med bmgen af case - studiet har bLa varet, om forsketen er istand 
til at at teoriudvikle i kontekst. Kritikere af case - studiet har Ligeledes fremfort, at det 
ikke var muligt at hypoteseudvikle, medens casen var aktiveret og at det ikke er muligt 
at generahsere på grund af problemer med at opsummere case-erfarutger i generelle 
udsagn. Bent Flyvbjerg tremstillede den hidtil mest systematiske prsesentation og 
rewrdering af case-studiet som forsloringsmetode i sin doktordisputats. Bent 
Plyvbjergs forsvar af case- studiet som forskningsmetode ska.l forståes udfra hans 
overbevisning om, at struktur-akter problematikken bedst leses ved fokus på 
kontekstbaserede studier. Dette er casestudiets mangfoldige detaihigdom egnet til. 
Bent Plyvbjerg retter ligeledes en krink imod at overvurdere formel generalisering som 
kilde iii videnskabelig udvikhng. Generelt om case-studiet siger han: 

“Det er case studiets og audre kvalitative metoders styrke og 
eksistensberettigelse, at det tager udgangspunkt i den studerode case og lader 
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begreber, beskrivelse og analyse vokse induktivt ud af demre.“28 

Jeg har selv benyttet case-studiet som forskningsstrategi. Mine egne erfatinger har 
varet, at min virkelighedsopfattelse er blevet udviklet bedst i naxe kontekst- og 
dialogbaserede studier, hvor jeg har vaxet i ta% kontakt med de studerede objekter. 
Jeg har for.&% de sociale akwrers problemapfattelse og adfrerd bedst, tu% jeg har 
vaxet placeret midt i begivenhedeme. Jeg rnener således, at case - studiet til dels kan 
overkomrne konflikten mellem den hermeneutiske og den beskrivende tilgang. Men det 
er vigtigt, altid at reflektem over hvilken ahnengyldighed casen har. 

2.4.2 Kritikken af de komparative metoder 

Jeg har i denne athandliug valgt ikke at bruge komparative metoder og teknikker. Jeg 
har modsat lektor Per H. Jensen fia Aborg universitet der i sin Ph.D athandling 
sammenligner kvinders reproduktionsstrategier i Danmark, Sverige, Italien og England 
valgt kurr at beska%ige mig med den italienske kontekst.“Ved de indledende manevre 
til denne amawlhng var jeg i tvivl om, hvorvidt jeg skulle sammenligne de italienske 
samfundsforhold med de danske. Jeg besluttede kurr at fokusere på Italien fordi jeg 
var bange for, at en komparativ analyse ville blive overfladii. Per H. Jensens 
metodiske og substantielle overvejelser er dog ekstrem interessante for min afhandling. 
Dette skyldes, at Per H. Jensen bLa beskreftiger sig med italienske kvinder og bruger 
Pierre Bourdieu som hovedteoretiker. 

De komparative analyser er fordelagtige til at udpege overordnede strukturer og 
analysefelter. Det, som er det “Wige” ved de komparative metoder, er at isolere 
analyse-enheder uden at have et bredt kendskab til de dominerende 
samtimdsdynamikker og de kulturelle standarder. Dette kan afstedkomme, at den dybe 
forst.&else for et problemfelt formindskes. Selvom komparative studier afviger med 
hensyn til fremgaugsn&le og omfang, så er det svrert ikke at komme til at beskrive 
frem for at analysere. Per H. Jensen er interesseret i at kmme blotigge om, hvorvidt 
den skandinaviske velfaxdsstatsmodel er saxegen og unik. Dette retfaxliggor 
naturligvis de komparative studier. Per H. Jensen skriver om de komparative studier. 

“Den variableorientemde komparative velfrerdsstataforskning har ikke leveret 
udtommende eller konklusive svar på kamkteren af den velfrerdsstatslige 
~-g”.3° 

Overordnet set onsker Per H. Jensen at komme individ - samfundsdualismen til livs. 
Han @tsker ligekdes at undgå at stilisere og gemremsnitliggare personlige fortlobende 
sociale relationer og processer. Af denne grund tager han Pierre Bourdieu’s 
habitusbegreb i brug. Efter at have hest Per H. Jensens Ph.D. afhandling har jeg f&et 
et storre kendskab til det italienske samfunds velfrerdsstatslige og 
arbejdsmarkedsmtessige stmkturer. Per H. Jensen har form&% at generalisere de 
komplekse fsmomener, men ikke at firemstille den dominerende sydeurop&ke 
samfundsdynam& Det niveau som Per H. Jensen opererer p&, opfanger ikke de 
raffinerede samfundsdynami&er i spandingsfeltet mellem det traditionelle og det 
moderne samfund. Men det har vaxet utroligt frugtbart for min helhedsforståelse af det 
italienske samfund at se ligheder og forskehe mellem Italien og andre europzeiske 
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2.4.3 Det kvalitative forskningsinterview 

De kvalitative forslmiugsinterview i afhandlingen er taget i brug for at bruge 
interviewpersoneme som informanter og som meddelere om afhandliugens centrale 
problemstihittger. Det kan karakteriseres som det tematiske interview. Jeg har ved 
tidligere projekter i Italien benyttet mig af kombinationen af det biografiske iuterview 
og livsfotmsinterviewet. Da var formAlet at udforske trrek af de interviewedes 
individuelle livshistorie og bestemte temaer i individemes livsverden. r1 

Der er gennem de seneste par kommet en del metodiske iuterview-guides med 
forskellige råd og anvisninger p& hvordan forskeren ber forholde sig under 
interviewet. Man skal bLa vrere lydhor, åben, huskende og have indlevelsesevne.32 
Disse &l er nyttige, selvom jeg tror, at det ofte er “dagsformen” og interviewemnets 
karakter, samt de involverede parters personlighed, der har den storste betydning for 
udfaldet af interviewet. Det er min erfaring, at den samme forberedelse og ensartede 
sporgsmål kan udvikle sig markant forskelligt afhamgigt af interview-personen. 
Interaktionen mellem interviewer og interviewpersonen indeholder ofte relationer, som 
kan vaxe svrert teskrivelige. Jeg tror, at det folkloristiske ordsprog; “man herer hvad 
man vil hore” har betydning for fortolkningsprocessen af interview. 

Den konkrete metodiske indfaldsvinkel har varet at gennen&re kvalitative interview 
med institutionelt centralt placerede beslutningstagere om de institutionelle 
kvindesporgsmål Dette har vaxet ministerier, kommisioner, fagforeniuger og 
kvindebevsegelser. Ligeledes har jeg ensket at tale med journalister, som har 
beA&iget sig med de kvindepolitiske sp0rgsm%l.33 Iuterviewpersoneme har i hoj grad 
også fungeret som “kikleskabere”. Mange af interviewpersoneme har givet mig 
skriftligt materiale og henvist mig til andre kilder. 

Et eksempel p& hvorledes interview kan vax en tematisk og personlig “doråbner”, 
var, da jeg tidligt i forskningsprocessen foretog et interview med Franca Cipriani fra 
partiet PDS. Samtalen omhandlede kvinder og politik. Da interviewet var ved at v=re 
forbi, gjorde Franca Cipriani mig opmaxksom på den netop refonnerede 
seksualvoklslovgivning (1996) og gav mig adressen på antivoldscentret i Rom. Et 
sådan eksempel indikerer de muligheder, der er tilstede, når der udfores kvalitativ 
forskning. 

Afbandlingens interviewunders~gelse omfaner 13 personiuterview. Interviewene er 
optaget i fuld lamgde på b&rd. Jeg har ikke styret de tematiske interview saxligt 
stramt. Dels fordi de foregik i et “oBicielt rum”, hvor jeg var gEsten, dels fordi det var 
“autotiteter”, jeg interviewede og selvftzilgelig også fordi interviewene foregik på 
italiensk De forskellige interview har haft dog en stigende struktureriuggrad, idet jeg 
blev bedre til at fokusere på de centrale ornAder. Jeg har forsegt at reflekterer over i 
hviJken grad interviewpersoneme, har forsvaret de organisationer og institutioner, som 
de reptmsenterede. Folgende personer er blevet interviewet: 

1) Gabrielle Venezia: (Ministeriet for lige-rettigheder.) 
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2) Rosario De Steffano: (Lighedskommisionen) 
3) Lii Chiamonte: (Den nationale kvinde - koordienering i CGIL.) 
4) Concetta Fusco: (Husmoderforeningen - MO.I.CA) 
5) Franca Cipriti (Den politiske kvindeafdehng under PDS.) 
6) Edda Billiz (A.F.F.1 - den nationale federative kvindeforening.) 
7) Robetta Chemni (Feministbladet - II Foglio Del Paese Delle Donne.) 
8) Maria Paola Fiorensoli (Kvindeforeningen A.F.F.1 .) 
9) Fabrizia Gastagna: (Antivoldscentret i Rom.) 
10) Christina Zoffoliz (Antivoldscentret i Rom.) 
11) Bia Sarasini: (kvindebladet “Noidonne”) 
12) Stefania Giorgi: (dagbladet “Manifesto”) 
13) Isabella Perettiz (Ministeriet for lige rettigheder.) 

Det har vaxet en fantastisk oplevelse at foretage mange af interviewene. Det at sidde 
overfor kvinder, som så markant afveg fia den dominerende italienske “kvindetype”, 
har gjort iudtryk på mig. Specielt husker jeg samtalen med Maria Paola Fiorensoh. 
Interviewet foregik på en isbar i det gan&. Trastevere kvarter i Rom. Maria Paola 
Fiorensoli, som er en kvinde på min mors alder (sidst i halvtredserne), fortalte på 
f&elsesladet vis om de feministiske ksmpe i 197O’eme, om udviklingen op gennem 
198O’eme og om den ydmygende seksualvoklslovgivning der havde eksisteret i 60 
iir.%iieledes gjorde det et stort indtryk på mig, da Christina Zoffoli fia antivolds- 
centret i Rom forklarede mig om den gamle machokultur. Overordnet for mange af 
interviewene er, at de har suppleret den litteratur jeg har lzst. Det har specielt vaxet 
udbytterigt at få personlige udsagn om de feministiske bevzgelser i 197O’eme. Dette 
har bidraget til en storre forståelse af, hvilken karakter de feministiske kampe havde i 
Italien i 197o’eme. 

2.4.4 Observation- og deltagerobservation 

At udfere dehagerobservation er en svsx kunst. Specielt hvis man systematisk onsker 
at forklare, hvad man bar foretaget sig i kontelesten. Når man som forsker foretager 
feltarbejde i en fremmed kontekst, er det i hojere grad end ved feltarbejde i egen 
kultur, en iutellektuel rekonstruktion af den sociale virkelighed, som mau beskriver. 
Deltagerobservation har ikke direkte vaxet anvendt som bevklst strategi i Ph.D. 
afhandlingen. Men den aktivitet jeg udf@er ved fysisk at bevsege mig ind i de 
institutioner, som interviewene er foretaget i, kan beskrives som observation. Det 
afgorende for om deltagerobservation kan bedommes som vaxende legitimt er, om 
forskeren er bevklst om den respons, som vedkommende får fra det sociale milj@, 
vedkommende studerer. Jeg tror, at den viden, som forskenen kan tikegne sig, ved at se 
studere de sociale agenters handlinger overfor hinanden og overfor forskeren, er af 
stor betydning for forskenens bevidsthedsdaunelse. 

Et eksempel på hvordan et interview kan virke som en kombiition af observation- og 
deltagerobservation var f.eks, da jeg interviewede Edda Billi l?a den feministiske 
organisation A.F.F.I. 1 begyndelsen af interviewet var der kun Edda Billi og mig selv 
tilstede. Efter ca 30 minutter begyndte forskellige kvinder fia organisationen at blande 
sig i samtalen. Dette vanskeliggjorde interviewet og jeg tabte Wden”, idet de 
bqyndte at stille sporgsmål om, hvem jeg var og hvad jeg fandt interessant ved deres 
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organisation Det var af stor betydning, at jeg var tilstede i organisationens lokaler og 
at jeg helt konkret så hvordan det “feministiske hovedkvarter” var iudrettet og 
hvordan de enkelte kvinder så ud. 35 

Når man som mandlig forsker beskreftiger sig med k0nsproblemstilhnger i en 
sydeuropreisk kontekst, har ens k0n stor betydning. Dette skyldes den store adskillelse, 
der Cnder sted mellem mande- og kvindeverdener. Dette kommer til udtryk ved den 
skarpe fysiske opdeling af det sociale rum. Under de empiriske studier har det ikke 
betydet så meget, fordi de metodie teknikker hovedsageligt har vaxet tematiske 
interview og observation. Jeg havde, dog problemer med at komme ind i det 
intet-nationale kvindehus i Rom for at foretage det f0rnaxnte interview med Edda Billi 
tYa A.F.F.I. Det var ilde set, at der overhovedet var rmend tilstede i huset. Jeg blev 
konkret afvist, da jeg Onskede at komme ind hos de separatistiske feminister i Rom. 
Her var mznd fuldstrendigt forbudt adgang. 

Deltagenobservation kan siges at omfatte to erkendelsesprocesser. Deltagelsen i den 
fremmede kultur kraxer indlevelsesevne - hvorimod evnen til at observere fomdsztter, 
at forskeren kan distaucere sig t?a den kontekst, som vedkommende belinder sig i. 
Dette kan vzre vanskeligt, idet jeg tidligere har erfaret, at forskningsobjekteme 
vekslede mellem at vax vetmer og informanter. Et legitimeringsproblem ved 
observation- og deltagerobservation er, at det kan vaxe svazt at praz&ere hvomår 
man “arbejder” og hvomår rnau er en privatperson. Det er altså selve 
forslmingsprocessen, man kan betvivle. 

Nogle af de forhold og problemer som har lqttet sig til ud0velsen af 
deltagerobservation i Italien har vreret tialaeggelse afvaner. Det kan vmre problematisk 
for forskenen at skulle fialsegge sig de rutiner og handlingsm0nstre, som 
vedkommende har opbygget i sin egen kontekst og forestilhngsverden. Dette har dog 
ikke vaxet et stort problem for mig i den italienske kultur, idet jeg lidt banalt sagt, har 
vaxet faxi.ueret af kulturen. 

Det kan også vaxe problematisk at skulle omsrette sine erfaringer fia feharbejdet til en 
videnskabelig tekst, som både skal vsxe “tro” ovetfor oplevelseme og overfor de mere 
eller mindre strengt formulerede regler for hvad man kan tihade sig at prazsentere i en 
akademisk sammenhsmg. Antropologen Kirsten Hastrup auf0rer, at feltarbejdets 
udfordting ligger i at forskeren overskrider sine gramser ved at acceptere den 
empiriske virkelighed. Dette sker ved, at forskeren bliver indskrevet i en virkelighed, 
hvor forskerens “normale” jeg er suspenderet?6Jeg oplevede under feltsrbejdet til rnit 
speciale en fjernelse fia min egen kulturelle baggrund. Dels som redskab til at overleve 
socialt i hverdagen og dels fordi det var en tiistende udfordring. For at nå den magiske 
gramse for fyldestg0rende og tilstnekkelig kulturindsigt, skal der sades indtraxle en 
slags identitetsl0shed hos forskexen. Mit eget virkelighedsbegreb bar amdret sig 
gemrem mine felte.rfaringer både hvad angAr min apfattelse af Italien og mit liv i 
Danmark. Jeg mener, at jeg har et andet redskab til at belyse og indranune 
problemstillinger med i Danmark end f0r mit “m0de” med Italien. 

Sp0rgsm3let om det kulturelt specifikke, er et område jeg i szrdeleshed har vaxet i 
ber0ring med de sidste par år. Jeg har tit varet i tvivl om, hvorvidt begreber, jeg 
benyttede til at beskrive det italienske samfund eller begivenheder, jeg har oplevet i 
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Italien, var kulturelt specifikke og indeholdt en saxegen national forklatingskraft. 1 
forbindelse med nogle artikler jeg skrev i det danske dagblad Information i 1994, 
benyttede jeg et begreb dl at indkredse den italienske folkesjml, som jeg kaklte “den 
ihscistiske folkesjaA”.37Begrebet dakkede over en kombination af kropslige, politiske, 
sociale og materielle betingelser som jeg påstod indrammede den specielle “italiauitet”. 
Begrebet blev kritiseret af den italienskyndige professor Gert Sorensen som mente, at 
jeg havde overset beslmgtede trmk og karakteristika i audre lande.38 

Jeg tror, at der altid vil eksistere en fare for at overbetone kontekstens saxegenhed, 
altså at vare blind overfor emnemmssige sammentäld i andre lande. Kirsten Hastrup 
har beskrevet denne “fristende” tendens til at overdtive således: 

“Kulturforslmingen cementerer overdrivelsen. N% forsketne skriver om andre 
kulturer, så reagener de som kultnreme selv: de overdriver forskellene. Og det 
gzekler, hvad enten vi taler om kulturer, der er adskilt fra vores i tid og mm.“39 

Muligheden for at få dybde i mine empiriske studier, er blevet styrket af, at jeg har 
arbejdet alene i fehen. Det har gjort det lettere at bmge mig selv som registrerings- og 
analysekilde, og har muliggjort en hurtigere og sikrere forståelse af de indre kulturelle 
logikkex. Af betydning for konthmiteten i min tilknytning til den italienske kultur ber 
names, at jeg i Danmark har flere italienske venner og at jeg i en periode på et år 
delte lejlighed med en italiensk forsker. Jeg har altid haft let ved at begå mig i den 
italienske kultur. Dette skyldes måske, at jeg ligner en af de “personlighedstyper”, som 
det italienske samfund &mdyrker.40Jeg har f.eks altid haft det godt med at vare 
sammen med mange mennesker. En naturlig attitude til kollektivt samvax er vigtigt for 
at begå sig i de sydeuropa%ske kulturer. På trods af disse forcer har jeg selvf0lgelig 
hverken “helt eller halvt” vaxet et fuklbyrdigt medlem af det italienske samfund. De 
kulturelle koder og spilleregler har ikke sauktioneret imod mig på samme måde som en 
italiener oplever det. Jeg vil dog påstå at were nået til det kulturelle punkt, hvor den 
fremmede virkelighed bliver en konkret enhring og ikke blot en rejseoplevelse?r Jeg 
kau se m@tstre i det italienske hverdagsviwar og få oje på betydninger af konkrete 
erfaringer, som en turist natnrligvis ikke opfanger. 

1 de Cre &r der er g&et fm afslutniugen af mit speciale og *em til idag, har jeg 
oparbejdet en storre ydmyghed omkring min indsigt i den italienske kultur. Jeg tror 
faktisk, at det ofte forholder sig sådan med kulturforskeres studier, at “des mere de 
laxer en kultur at kende, des mere fhrder de ud af, de ikke ved”. Selvom jeg er relativ 
hjemmevant i den italienske kultur, jeg kan kese, snakke og delvis skrive italiensk, 
erfarer jeg stadig kun visse lag af den italienske kultur4* 

2.5 apsamling 

De videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser i denne arhandling omhandler 
kildeovervejelser, kritik af det traditionelle epistemologibegreb samt de kvalitative 
metoders styrke og svaghed. Det mest kontroversielle punkt for de kvalitative 
metoders egnethed relaterer sig til gyldighedskriteriet indenfor den 
samfnndsvidenskabelige verden Jeg har st& på grundapfattelser omkring vrmdiin af 
de kvalitative centra de kvautitative metoder, som kau karakteriseres som 
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“religionsloig”. Stridsspflrgsmålet om de forskellige metoders egnethed refererer til 
sp@rgsm&t om, hvorn& data er pålidelige og representative. Jeg mener, at enhver 
metode styrkes, hvis der foretages en form for metodisk krydschecking. 
Gyldighedsproblematikken kan reduceres, hvis forskeren ikke stiger efter for 
Cnalistiske konklusioner på sine undersegeker - men i stedet forseger at skabe et 
billede, som de involverede Wrer kan forstå. 
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Kapitel 3. Den konstruktivistiske teoriramme 

3.1 Indledning 

1 dette kapitel prresenteres den overordnede teoriranune for analysen af de 
dominerende k@r.wmkturer i det italienske samfund. Den består af en diskussion af 
Michel Foucault’s seksualitets - genealogi og Pierre Bourdieu’s konsopfattelse. Michel 
Foucaults bidrag til konsdebatten har bLa. varet at åbne op for diskussioner om, 
hvorvidt kvinder er kontrolleret af en kulturelt bestemt forestilling om kvindelig 
seksualitet. Et problem ved Michel Foucault’s analyser er, tendensen til at eliminere 
k@met på bekostning af kropsteknikker, Det vanskeligger definitionen af det sociale 
kon og forer til apfattelsen af de sociale agenter som passive individer uden vilje. 
Derfor diskumres de problemer og potentialer som forskellige feministiske forfattere, 
har udtrykt med udgangspunkt i Michel Foucault’s seksualitetsprojekt. 
Hovedsporgsmålene er: 

l Tilbyder Michel Foucault analytiske redskaber, som hjrelper feministiske forskere til 
at analysere kvinders liv som kontrolleret af en kulturel determineret opfattelse af 
den kvindelige selwtalitet? 

. DeGnerer Michel Foucault dermed alternative livsveje for kvinder eller afpolitiserer 
Michel Foucault med sine magt- og modstandsspiraler det feministiske projekt? 

For at understrege betydningen af det sociale kon vii det vaxe frugtbart at trmkke på 
sociologen Pietre Bourdieu’s studier af maskulinitet og herred@mneforhold i 
middelhavslandene. Pierre Bourdieu’s analyser inddrager sxesforhold og symbol& 
magtudevelse og undgår at reducere de kulturelle forhokl til stive #konorniske 
strukturer. Dette åbner op for en forståelse af de sydettropreiske landes sociokulturelle 
komplek&%. 

3.2 Pierre Bourdiets gmndbegreber 

Det interessante ved Pierre Bourdieu og Michel Foucault er deres meget forskellige, 
men lige interessante metodiske udgangspunkt, som ger dem i stand til at overskride 
de traditionelle akademiske modstillinger. Pierre Bourdiiu overviuder de mest rigide 
dualismer ved at tage afsret i praxeologien (laxen om den praktiske sans) som 
videnskabelig kundskab om menneskers sociale praktikker. Det er de fa%es kropslige 
og pmktiske orienteringer og de konkrete levevilkår som er i fokus. En sådan tilgang 
bryder både med den fsenomenologiske og den objektivistiske teoriforståelse. 

Pierre Bourdieu form8r at distancere sig fia den traditionelle epistemiske 
teorklarmelse, hvor teori fungerer som en slags “3nstitution”.“Indenfor Pierre 
Bourdieu’s sociologiske turivers eksisterer der ikke en objektiv sandhed om 
virkeligheden. Pierre Bourdieu ser konstruktivistisk på verden med fokus på det 
relationelle. Han har karakteriseret sit arbejde som “konstruktivistisk strukturalisme 
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og strukturalistisk konstruktivisme.‘~Ligesom Michel Foucault er han ekstrem 
polemisk med hensyn til vores kulturbegrebers naturlighed og de videnskabelige 
metoders evne til at skabe trovmrdige forklaringer. Som Michel Foucault har han 
skiftet teoretisk position flere gange. Fra strukturalisme til fokus på kropsligt 
inkorporede dispositioner. 

Pierre Bourdieu forn& at kritisere naesten alle vklenskabelige paradigmer såsom 
hermeneutikken, famomenologien og eksistentialismen og så alligevel at anvende det 
bedste fra dem alle. Pierre Bourdieu~s samlede projekt kan betegnes som en 
materialistisk funderet antropologi, der omhandler symbol.& vokl og de mekanismer, 
der ger det muligt at reproducere eller transformete sociale dominausforhold. 

3.2.1 Kapitalbegrebet 

Pierre Bourdieu opererer med forskellige kapitalformer til at beskrive de materielle og 
socio-kulturelle forhokl, som er bestemmende for de sociale individers måde at opfore 
sig på i det sociale felt, altså samfnndet. Den lettest forståelige kapitalform er 
okonomisk kapital, som kan oversrettes til penge og materiel rigdom. Den anden 
kapitalform er social kapital, som relaterer sig til de ressourcer, som kan overfores til 
forbindelser og gmppetilhorsforhokl. Den tredje kapitalform er kulturel kapital som er 
en slags informationskapital, der både kan vmre kropsliggjort f.eks i form af en body- 
builderkrop, en evne til at spise “fint” eller evnen til at snakke &usk. Kulturel kapital 
kan også optnede på institutionaliseret vis, i form af titler, diplomer og 
elcsamensbeviser. Graden og kornbitrationen af de tre kapitalformer indikerer, hvor 
meget symbol.& kapital et individ er i besiddelse af. Symbol& kapital er svzr at forstå 
indholdet af og kan overszettes med ‘karisma og magi”, og forholder sig til 
legitimeringen af en person Hvis en person har meget af de tre forste kapitalformer, 
har vedkommende også solid symbol& kapital Jeg vii senere demonstrere, at de 
italienske kvinder har en kapital sammensa%ning, som samlet resulterer i en lille 
symbolsk kapital 

3.2.2 Habitus 

Habitusbegrebet er centralt for Pierre Bourdiiu og er en blanding af opfattelse- og 
handlemmigheder. 1 habitus er der internahseret eksteme strukturer. Der er 
stmkturerende mekanismer på spil, der hverken er individuelle eller deterministiske. 

“Habitus is an endless capacity to engender products-thoughts, perceptions, 
expressions, actions - whose limits are set by historitally and socially situated 
conditions of it’s production, the conditioned and conditional freedom it 
secures is as remote from a creation of unpredictable novelty as it is from a 
simple mecanical reproduction of the initial conditioning”.4s 

Pierre Bourdieu mener, at vi detinerer os selv og bliver detineret gemrem vores 
habitus. Det er gemrem habitussen, vi afslsirer vores sociale position og 
klassetilh@sforhold. Habitussen er indskrevet i vores kroppe som en struktur for, 
hvorledes vi erkender og systematiserer vores apfattelse og vurdering af praktikker. 
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De legemhggjorte moralske dispositioner er en afstandstagen fra bevidsthedsfilosoflen 
på grund af betoningen af kropshokhringemes sociale funktion. Det er vigtigt at 
betorre, at der ikke er en automatik mellem livsbetingelser og habitus. 

‘The habitus-embodied bistory, intemahzed as a setond nature and so 
forgotten as histoty - is the active presence of the whole past of which it is the 
product. As such, it is what gives practices theor relative autonomy with 
respect to external determinations of the immediate present”p6 

På det seksuelle omr&le, mener Pierre Bourdieu, at habitussen bygger på aktive 
principper, som producerer socialt seksualiserede konstruktioner. Det afgorende er, 
hvad det er for nogle sociale betingelser, der skaber den “seksualiserede og 
seksuahserende habitus” og samtidig opretholder den Hvorledes Piirre Bourdieu 
arbejder på et utroligt symbolsk plan, kommer til udtryk, når han haevder, at alle mrend 
og kvinder er baxere afbetydninger og vzrdiir, der passer til det phallokratiske syn på 
verden. Pierre Bourdieu udtrykker, at der tinder et uophorligt psykosomatisk 
virihserings- og feminiseringsarbejde sted, der er socialt mguleret. Den grundkzggende 
socialisering, der danner kroppen som seksualiseret krop, er altså en politisk 
socialisering. 

Det marallige herredemmet i Algeriet, hvor Pierre Bourdieu udviklede sin 
herred@mneteori, saztter sig naturligvis ikke igennem i på samme måde i den italienske 
kontekst. Men relevansen af Pierre Bourdieu’s herredämmeopfattelse overfor det 
italienske samfnnd skyldes, fremhawelsen af reresforhold og symbol.& kapital Pierre 
Bourdieu betegner “en mand af axel’ som det hejeste metmeskelige niveau hos det 
kabylske folk i Algeriet. De hojeste dyder - er mandlige dyder. Denne æresdyrkelse af 
manden Gnder i stor udstr&niug sted i Italien. Betegnelsen “en mand af tere”, som 
oversat til italiensk lyder; “un uomo d’onore” er en mafioso - betegnelse. Derfor kan 
det ikke direkte sammenligttes med de maxtd af a%e, som Pierre Bourdiiu refererer til i 
Algeriet. Pierre Bourdieu interesserer sig for diskurser og ritualer, som er indrettet på 
reproduktion af en social og kosmisk ordning, der er forankret i mandlighedens primat. 
Derfor vil jeg diskutere, om der i Italien eksisterer trosforestilliuger og mytologier 
organiseret omkriug en kult af mandighed. En af Pierre Bourdiiu’s pointer er, at 
sociale forhold er symbolske m%der at forholde sig til omverdenen p% 

3.2.3 Feltbegrebet 

Feltbegrebet er essentieh i Pierre Bourdieus forskuing. Han deiinerer det s&ledes: 

” et rum hvor krzfter brydes - ikke bare for at Wsa%te meningen med det - 
men også for at omstrukturem det. Derfor skifter det hele tiden karakter.“47 

Et felt bor ikke opfattes funktionahstisk og alt for organisatorisk. Et felt er ikke en 
sammenkobling af dele og enheder, som sammenlagt og på kmmnulativ vis bliver til et 
felt. Fehet er pnuget af, at hvert lille felt i feltet har deres egen logik, som ikke kan 
sammenkugges til en enhed. Feltet bor forståes som en historisk arena, hvor konflikter 
har udspihet sig og stadig udspiller sig. For at undersoge et felt må man @ilge Pierre 
Bourdieu foretage folgende tre operationer: 
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1) bestemme feltets placering i relation til det overordnede magtfelt. 

2) korthegge de objektive relationer mellem de forskellige aktorer eller 
institutioner, der fra deres forskellige positioner kzmper om den legitime og 
specifi& autoritet som feltet er barer af. 

3) analysere aktaremes habitus.~ 

Relationeme mellem felt og habitus fnngerer på den måde, at feltet stmkturerer habitus 
som en slags produkt af feltet. På den anden side er de enkelte aktorers habitus med til 
at skate feltet. Her bliver strategier vigtige. Strategier bliver taget i bmg, når de 
involverede individer har opn&et en forståelse af feheta regler. 

Et kritikpunkt imod Pierre Bourdieu bar vaxet hans forseg på at konstruere en teori 
om praktikken, som kan bruges i alle samfund. Fastlåste symbolske remskoder og 
familierelationeme i Algeriet er svart ovetforlige på hojmoderne samfund. 0nsker 
Piirre Bourdieu at udvikle en universel antropologi eller en kombination af et empirisk 
- teoretisk analyseredskab? Den symbolske dimension i Pierre Bourdieu’s teorier er 
ligeledes diskutabel som et universelt parameter. 

Pierre Bourdieu’s udvikling af habitusbegrebet rejser ags% sporgsm&t om, hvilken 
kontekst det er udviklet i, og hvilken kontekst det er tiltankt at skulle kunne fungere 
i4’Man kan med rette stille sporgsm&t, om det er sociologi eller etnologi Pierre 
Bourdieu studerer. Dette er af betydning for forståelsen af habitusbegrebet og den 
syntese mellem struktur og handlingsperspektiv, som det skal fyide ud. 
Sarmnenfattende om Pierre Bourdieu’s teoriunivers er sporgsm&t, om det er en 
reproduktions - eller forandringsteori han udvikIer?sO Jeg mener dog, at det er 
analytisk givtigt at inddrage de symbolske forhold i studiet af de sydettropreiske 
samfund, hvor folks sociale handlen, i mindre grad end i Skandinavien, kan analyseres 
som et resultat af en subjektiv, individualistisk og intentionel bevidsthed. 

3.2.4 SymImIsk vold 

Symbolske relationer er af stor betydning for forståelsen af den italienske kultur. 
Udgangspunktet for en analyse af symbol& vold er: 

“at sproglige relationer altid udtrykker symbolske magtrelationer, hvor 
styrkeforholdet mellem de sproglige akt@rer og deres respektive grupper 
kommer til udtryk i forvandlet form.“5’ 

En analyse af symbol& vokl må indeholde de komplekse magtrelationer mellem de 
talende. 1 denne afhaudling er det den katolske kirke, de politiske partier og de 
feministiske bemgelser der er i centrum. Det er ikke kurr det urniddelbart forståelige 
der bor kaldrages - også det der ligger skjult i det “sagte”, bor medregnes i en analyse 
af de sociale styrkeforhold. Symbolsk vold kan under de rene omstamdigheder, 
afktedkomme det samme som politisk vokl og fysisk undertrykkelse kan men med 
langt fzrre omkostninger. 
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“Symbolic power works partly through the control of other people’s bodies 
and belief that is given by the collectively recognized capacity to att in various 
ways on deep-rooted linguistic and muscular patterns of behaviour, either by 
neutmlizing them or by mactivatiug them to function mimetically.“52 

Symbol& vokl kau altså defineres som et symbol& system, der indordner dets 
deltagere på en “selvfolgelig” og Millig vis, som dog under ingen omstrendigheder 
kan kakles tih%dig. Essensen i den symbolske vold er evnen til konstituere og påvirke 
omgivelseme ved en “rigtig” fremstilling af verden. Der er altid en mulighed for at 
sproglig interaktion kan indeholde symbol& vold. Det er vigtigt at betorre, at der intet 
juridisk apparat er på spil ved tulovelsen af symbolsk vold. 

3.3 Pierre Bourdieus ære og herredmmmpfattelse 

Pierre Bourdieu opfatter konsspillet, i middelhavskultureme, som en kamp mellem 
nxend med udelukkelse af kvinder. Pierre Bourdieu form& med denne tilgang at 
skubbe til og provokere de traditionelle feministiske analysetilgauge med fokus på 
kvinders underheggelse af mamd. 1 Pierre Bourdieus konskonstmktion arbejdes med 
en dual opfattelse af kon, med vregt på både det socialt konstruerede og de biologiske 
og anatomiske k@rsforskelle. Kroppen er, ifolge Pierre Bourdieu, socialt konstrueret, 
men indprentningen er naturalistisk og st& til rådighed for en hvilken som helst social 
konstruktion. 

Pierre Bourdieu har selv undersegt sin hjemegn i Fraukrig, med de kategorier hau 
udviklede i Kabylien og fandt substantielle ligheder. BLa har han besloevet de 
szgteskabelige strategier, der indg%r omkring den sAlste sons regteskabsplaner og her 
fornermnes et staxkt patriarkal& samfund. Den zeklste son må hverken gifte sig for 
hojt, af frygt for at skulle tilbagebetale bryllupsgaven (adot) eller for lavt for ikke at 
bringe skam overfor sig selv og miste autoritet overfor sine bnadre. 

‘The priority given to the eklest son, a simple genealogi& translation of the 
absolute primacy of maintaining the integrity of the patrimony, combined with 
the pre-eminente of the male members of the lineage to favour stritt 
homogamy, ruling out the “upward marriage” that woukl be encouraged by 
pursuit of maximum material and symbolic pr~fit’~~ 

1 Pierre Bourdieu’s konsopfattelse, er det mandlige herredsmnne så selvfolgeligt, at det 
ikke bliver problematiseret. Det kommer til udtryk i praktikker og dikurser som noget 
naturgivent, hvilket er den staxkeste form for legitimitet, fordi det således skjuler sin 
sociale og historiske konstruktion. Det, at ingen kan finde på at betvivle det sociale 
spil, beskriver Pierre Bourdieu som den “doksiske erfaring”. 

“Doxa is the relationsship of immediate adherence that is established in practice 
between a habitus and the tield to which it is attuned, the pre-verbal taking-for- 
granted of the world that flows from practical sense.“‘% 

Den “doksiske erfaring” bliver staerk og virksom, II& det mandhge herredemme findes 
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i de objektive sociale strukturer og i de mentale strukturer samt i de loopslige 
praktikker. Den virker stærkest, hvis den frernstår som umiddelbar, altså således, at 
der ikke reflekteres så meget over “spillemgleme”. 

Pierre Bourdieu beskriver mandehetredommet som et spil, en kulturel vilk4rlig model 
for den sociale orden. 1 dette spil opfatter manden sin piigt til at være en mand af mre 
som pligten til at vzre et memreske i det hele taget. Et forhokl som har stor relevans 
for det italienske samfund, er kvindens betydning i det mandlige sure - system. Pierre 
Bourdieu hzvder, at mandens virilisering ikke kau komme istand uden kvindens 
deltagelse. Pierre Bourdieu anferer, at kvinden hos kabyleme reprzesenterer den 
mandlige ares sårbare side, og at kvinden bar mulighed for genuem list og magi at 
bedrage og overvinde den “stirke” mand. 

Kampen om symbol& kapit& er ofte en kamp mellem mamd, som udehtkker kviuder 
og istedet ger dem tiI bytte og objekt i spillet. Kvinders “privilegimn” er så, at de kan 
indse spillets tomhed. Men de er tvunget til at observere på afstand, en distancering 
der er effekt af underkeggelsen af herred@nmet. Pierre Bourdieu fremstiller mrends 
seksualitet som offentlig og sublimen%, og kviuders seksualitet som hennnelig og 
noget man taler sagte om. 

“The opposition between the cennifugal, mak. orientation and the cenfripetul 
femak orientation, which, as we have seen, is the true principle of the 
orgauization of domestic space, is doubtless also the basis of the relationship of 
each of the sexes to theii “psyche”, that is, to their bodies and more precise to 
their sexuality. As in every society dominated by mak values - and Europeau 
societies, which assign men to politics, bistory, or war and women to the heart, 
the novel, aud psychology, are no exception - the specifically male relation to 
sexuality is that of sublimation, the symbolism of honour tendiug at once to 
refuse any direct expression of sexuality and to encourage its transfigured 
manifestation in the form of manly prowess”.” 

Pierre Bourdieu prover således med udgangspunkt i arbejdsdelingen mellem konnene 
at ‘%elhedsts&e” den måde, som kvinder og msmd bruger rummet på, og den måde 
som de stmkturerer deres psyke og seksualitet p% 

Et maudehetredemme bliver strmkest virksomt i samfund, der vrnrdsaXter 
akkumulationen af symbol& kapital hojt. En social kapital som bygger på symbolsk 
kapital er ofte; den pletfri zre. Pierre Bourdieu’s eksempler til at illustrem dette 
minder meget om italienske forhokl. F.eks når ban suakker om, at regtenraend og 
br&res jalouxi med hensyn til kvinden, ikke handler om kvindens azre, men om 
kviuden som mandens rere. Dette forhold er at Ende i de sociale strukturer i det 
italienske samfund. På grund af den store diskursive produktion af arketyper 
omhandlende “jomfruelighed” og “kvinden som moder”, eksisterer der stadig en 
dyrkelse af “hanrej”figuren og mandligt aerestab i forbindelse med kvindelig utroskab. 
Den r&le den symbolske vokl opererer på, når kvinder bliver reduceret f?a subjekter 
til objekter, skal dog analyseres med specie1 varsomhed i den italienske kontekst De 
italienske kvinders placering i det mytiske mandhge herred@mne-system rummer 
mange modsatrettede fortolkningsmuligheder. 
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3.4 Michel Foucault og kvindesp8rgsmålet 

Michel Foucaults har i sit forfatterskab demonstreret, hvorledes nogle af det vestlige 
samfunds mest indlysende kulturbegreber, kan opfattes som sociale og historiske 
konstruktioner. Min brug af Michel Foucault’s analyser er rettet imod en diskussion af 
magt- og diskursbegrebet set udfka et feministisk teoriunivers.56 Hvad er det som 
mange feminister Ender interessant ved Michel Foucault? Michel Foucauhs Bog “The 
History of Sexualny’ dukkede op midt i 197O’erne og medtog ikke den igangvmrende 
feministiske diskussion i Europa. Hvordan kan så mange kvinder vrere fascineret af 
tekster, teorier og historier, som i så hej grad undlader at beskmftige sig med kvinder? 
Biddy Martin ger således opmmrksom på det: 

” There are sutprisingly few references in Foucault’s writing or in iuterviews 
with him to feminist analyses or to the women movement in spite of the fatt 
that he has identified sexualny as a privileged object of analysis”? 

Michel Foucault har betvivlet mange af de politiske analyser, som feministiske forskem 
har foretaget om iustitmionelle- og sociale logikker. Michel Foucault’s anti- 
evolutionmre og anti-revolutionaere genealogier, ger ham til både en med- og 
modspiller for feminismen Meaghau Morris stiller sporgsmåltegn ved, om Michel 
Foucault ville bryde sig om at arbejde for kvindesagen: 

“I doubt whether Foucault would apply himself at all well if put directly to 
work for women. Foucault is a profoundly androcentrit writer; it may be 
tivolous to say so (or worse, old fsshioned), but one ottly needs to flirt with 
the possibility of censorship in the att of translating bis texts to fe.el 
“Homme.. ..“resound like a mantra”.r8 

Helt konkret formulerer Meaghan Morris det Aledes: “Foucault’s work is not the 
work of a ladies’ man”?‘En af de få gange Michel Foucault udtalte sig om 
feministbevzugelsen var ordene: 

‘The real strength of the women’s liberation movements is not that of having 
laid claim to the specificity of their sexuality and the tights pertaiuing to it, but 
that they have actuahy departed from the discourse conducted within the 
apparantses of sexuality~~.~ 

Michel Foucault tilkegger “apparatuses of sexuality’ stor betydning for 
diskursanalysen. Han fokuserer p& hvilke institutioner og videtiskaber som udstikker 
rammeme for, hvorledes der kan tales om det seksuelle. 1 denne afha&ng vil den 
katolske kirke som diskurs-udstlkker få en central betydning. 

3.5 Foucault og diskursanalysen 

Noget af det karakteristiske ved Michel Foucaults genealogiske metode om det 
moderne vesthge samfund er netop betoningen af diskurser. Dikurser bliver af Michel 
Foucault ikke kun opfattet som sproglige fsmornener, men som tzet forbundet med 
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magt og praksis. Diskurser skal ikke opfattes som grupperinger af tegn - men derimod 
som strategier, der systematisk former de objekter der tales om. Diskurser skaber i hoj 
grad de sociale reahteter og påvirker dannelsen af subjektpositioner. Diskurser 
eksistmer i praktis. Omdrejningspunktet er. 

“the divershy of systems and the play of discontinuities into the history of 
discourses”.6’ 

Michel Foucault’s diskurs-opfattelse fokuserer &ke på betydninger - men derimod på 
virkem&r. Dette er vigtigt at betone, fordi der kan ikke skjules noget bag en diskurs. 
Det er gemrem diskursanalyseme, at magtens udovelsesbetingelser kommer hem, 
hvilket er vigtigere end hvem der har magten. 

“ We must conceive discourses as a series of discontinous segments whose 
tactical function is neither uniform nor stable. To be more precise, we must not 
imagiue a workl of discourse divided between accepted discourse and excluded 
discourse, or between the dominant discourse and the dominated one; but as a 
multiplicity of discursive elements that can come into play in various 
strategies”.62 

Eksistensmuhghedeme for diskurser er s&des de betingelser for sameksistens, som de 
diskursive udsagn er muierlagt. Michel Foucault udtaler: 

“one must study therefore the economy of the discursive constellation to which 
it belongs.‘63 

Michel Foucault’s pointe er, at mennesker ikke er et frie subjekter, som kontroherer 
og styrer deres tale.. Talen er derimod styret af de subjektpositioner, som diskursen og 
vidensregimet udstilcker. Det er, ifolge Michel Foucault’s diskursana@tik, vigtigere at 
se på baggrunde og fomdsa%tinger for hvorledes diseme damtes, end at fokusere 
på subjektet. N% forskeren skal undersege, hvordan diskurser samspiller og hvorledes 
skabeksen og distribueringen af magtrelationer fiuder sted, er problemet tit hvordau det 
goms praktisk, Michel Foucault har beskrevet det således: 

1) To treat discourse not as a theme of reviving commentary, but as a monument to be 
described in its inninsic tonfiguration. 

2) To investigate not the laws of construction, as is done by those who use stmctural 
methods, but its condition of existence. 

3) To rek+te the discourse not to a thought, mind or subjett which engendered it, but 
to the pracncal field in which it is deployed.& 

Sammenfattende kan det siges, at Michel Foucault’s diskursteori fokuserer på de 
teknikker som styrer “det der kan siges”. Diskurser er det felt som styrer de mulige 
subjektpositioner. En diskurs er altså den fortolkningsramme som “verden” kan 
beskrives udfra. 
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3.6 Den moderne seksualitet og magtbegrebet 

Michel Foucault fokuserer i sine normalisering- og disciplinerhtgsanalyser ikke på 
personer, men på kroppe. Det er en analysetilgang, som åbner op for rummets 
betydning som disciplineringsfaktor. SporgsnAlet er, om en kropsbaseret tilgang 
overser de k@tslige aspekter af de disciplinmre teknikker, og dermed ikke indfanger de 
sociale realiteter ved komtet. 

De moderne vestlige samfund er, ifolge Michel Foucault, ikke karakteriseret af 
li-igorelse. Michel Foucault opfatter ikke seksualiteten som havende en emanciperbar 
kzem, den er snarrere en undertrykkende forestilhng - som er blevet instaheret i det 
moderne vestlige samfund. Det handler ikke så meget om sex og seksualitet - men om 
diskurser om seksualitet. Vi er blevet tvunget til at italesastte ah om det seksuelle. 
Dette tiig@ ikke det moderne memreske, fordi itales&telsen igangsmtter en 
kategorisering og indkapsling af vores drifter. Snakken om det seksuelle foreg%r på 
magtud@velsens omrAde. Objektiviseriugen af det seksuelle som “viden” resulterer i 
sandhedsregimer og diskurser, der både subjektiverer og totaliseter. Michel Foucault 
dekonstruerer forestillingen om forbindelsen rnellem seksualitet, sandhed og 
subjektivitet. Sandhedsforestillingen spiller en central rolle og han detinerer sandhed 
således: 

‘The ensemble of rules according to which the true and false are separated and 
specific effects of power attached to the ti~e.‘~ 

Seksualiteten er bkvet til objekt for viden gemtem det vestlige samfunds “scientia 
sexualis”. Seksualitetsinstallationen foreg&r på en utrolig snedig vis. Den formres på 
sin vis til os, men bio-magten og seksualiteten samspiller på en måde, som hrdeslutter 
seksualiteten Vi tror os fi-ie, men er det ikke. Michel Foucault bekymrer sig meget om 
magtmekamsmens wesen. Han tager smekt afstand tia traditionel magt-teori ved at 
definere magt som: 

” the name that one attributes to a complex strategic situation in a particular 
society”.66 

Michel Foucault opererer med begrebet “magtens polymorfe t&rik”, som er den 
teknik, der behersker og kontrollerer de mest iudividuehe bandlernAder. Der, hvor 
Michel Foucault’s magtdeiinition adskiller sig fra de traditionelle magtopfattelser, er 
gennem apfattelsen af mennesket som omdrejningsspunkt for magtudovelsen. Magten 
er positiv, produktiv og allestedsvrerende og detfor meget svmr at få oje på. Det store 
sporgsmål blandt mange Michel Foucault inspirede forskere har varet, hvor meget 
Michel Foucault tilhzger diskursemes betydning. Altså, at konkrete handlemåder skulle 
vrere betinget af en overordnet usynlig magtinstallation. Sker der virkelig en 
cencurering og benregtelse af voms lystf0lelser? 

“Sex is the most speculative, most ide& and most internal element in a 
deployment of sexualny organized by power in its grip on bodies and their 
materiality, their fortes, energies, sensations, and pleasures”.67 
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Michel Foucault’s analyser af italesszttelses-problematikken haudler om, at talen om 
det seksuelle kan bruges af magthaveme til at kontrollere samfundsordenen. Han tager 
betegnelsen “perversionemes indpodning” i brug til at beskrive hvorledes “magtenn” 
ikke udelukker, men indespzerrer seksualiteten som artskendetegn for individeme. 

‘The implantation of perversions is an instrument-effect: it is through the 
isolation, intenstiation, and consolidation of peripheral sexualities that the 
relations of power to sex and pleasure branthed out and multiplied, measured 
the body, and penetrates modes of conduct”.” 

Det er af stor betydning for forståelsen af Michel Foucault’s magtopfattelse, at man 
ikke glemmer betoningen af de modsatrettede diskurser. Ved at bruge det sprog hvor 
magten og viden forenes, kau man modsatte sig beherskeLsesformerne. Tti trods for, at 
Michel Foucault bruger plads til at diskutere naturen og effektiviteten af de 
modsatrettede diskurser, anklager Frances Bartkowski Michel Foucault’s’tekster for 
ikke i szrlig grad at fokusere på resistance - mulighedeme og for at producere og 
reproducere den patriarkalske seksualitetshistorie.69Vigtigt for betydningen af Michel 
F0ucault.s tznkning for feminismen er, om det er muligt at skelne mellem de 
dekonstruktive elementer og de rekonstruktive elementer. 

3.7 Michel Foucault som udfordrhg lil feminismen 

Michel Foucault’s afstandstagen fia systematiserede og universelle social - teorier, 
hans polemiske facon, den genealogiske metode, interessen for sandhed og viden, er 
nogle af de forhold der ggr Michel Foucault og de feministiske teorier 
sammenlignelige. Ligeledes har mauge feminister og Michel Foucault den 
fsellesnazvner, at de begge finder den marxistiske samftmdsaualyse utilstr&.kelig, II& 
det gAler “magtens mekanismer” og magtudovelsens konsekvenser. Caroline 
Ramazanoglu formulerer vzrdien af Foucaults studier således: 

‘We proposes new ways of understandiug the control of women and especially 
the control of sexualiw and bod&“?’ 

Man kan sp@rge om hvem der kom f@rst. Var det feministerne som banede vejen for 
Michel Foucault elle.r var det Michel Foucault der skabte de diskursive nytzenkuinger 
for feministerne? Der er dog ingen tvivl om, at Michel Foucault ko-rede og 
konsoliderede meget af den feministiske samfundskritik. Irene Diamond og Lee 
Quinby ruevner, at feminisme og Michel Foucault har 4 punkter til fzlles: 

1) De betoner begge kroppen som et magtområde hvor fejelighed apnås og 
subjektivitet dannes. 

2) De fokuserer begge på de lokale magtanalyser. 
3) De betoner diskursanalyser som vigtige 
4) De kritiserer universalisetigen af den vestlige mand som standard og natur.‘l 

Det er s&des Michel F0ucault.s dekonstruktioner af de traditionelle magtopfattelser, 
tiemhrevelsen af, at subjekter er konstitueret gennem et komplekst netv%rk af 
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diskurser og magtrelationer og Michel Foucauhs fokus på mikro-magt, som går 
“h%nd i h%nd” med de feministiske teoretiseringer. 

Michel Foucault’s apfattelse af individet som et prrecist og rafhneret politisk produkt 
tager sin begyndelse i bogen; “Discipline and Punish”. Analysen afde institutionelle og 
diskursive praktikker for ekskludering og separation var allerede startet i Michel 
Foucault’s tidligere b0ger; “Madness and Civilisation” og ‘The Birth of the Chnic”. 1 
famgselsbogen fremstiller Michel Foucault genealogien om det moderne famgsel og de 
moderne strafferationaliteter. Centralt for skabelsen af den moderne sjal er disciplin og 
‘Y0jelige kropp&‘. 

‘Discipliue is an art of rank, a technique for the trausformation or 
arrangements. It individualizes bodies by a location that does not give them a 
Sxed position, but distributes them and circulates them in a network of 
relations.“y7z 

Det er vigt& at slå fast, at disciplin ikke skal forst%es som en bevidst strategi udf0rt af 
et “ondarmt” politisk system Michel Foucault beskriver disciplinen som autonome 
praktikker, der ikke er p%f0rt tvangsmassigt, ej heller et produkt af lovgivning. 
Pointen er, at det moderne samfunds overv%gningsmekanismer skaber en 
selvopretholdende disciplimnagt. 

3.8 Disciplineringen af kvindekroppen 

Den italienske femmist Rosi Braidotti kritiseter Michel Foucault for sit mandefokus og 
tinder det ironisk, at Michel Foucault hellere vil fokusere på kampagner imod drenges 
masturbation end besloive f0dselskontrol og feministisk famihekritik. HW udtrykker, 
at seksuelle forskelle ikke eksisterer i det foucaulske univers, men at vi må n0jes med 
et deseksualiseret “human subject”.73Sandra Lee Bartky kritiserer h4ichel Foucault for 
ikke at skehte mellem den kropslige føjelighed, som mamd og kvinder er underlagt i 
det moderne liv. Hun analyserer skabelsen af den saxegne kvindelige krop, som 
moderniteten har bragt med sig. Sattdra Lee Bartky fremhmver f0lgende tre 
fokuseringspu*r, som er smregne for den kvindelige krop: 

1) Praksisser som skaber en krop af en hvis st0trelse. 
2) Praksisser som skaber specielle posinner, bevmgelser og repetitioner. 
3) Praksisser som regulerer kroppens og ansigtets overflade.” 

Sandra Lee Bartky mener, at der er stor forskel på den m%de som mrend og kvinder 
bruger deres krop på og de kulturelle koder som regulerer brugen af kroppen Kvinder 
kau ikke “skrawe” på samme m%de som mrend, kvinder skal passe på “udsigten” til bag 
og barm og en kvindes hud m% vzre blprd, smidig og h%rl0s. Disse reguletiugsformer 
indeholdes i “the art of make-up” og “the tyramry of slemlemess”. Hvorledes “the 
tyrauny of slendemess” ikke er k0nsneutralt, fremstår tydeligt, n%r ca. 90% af 
anorexia-patienter er kvinder. Susan Bordo tivder også, at mamd ikke er underlagt 
det samme sk0nhedsregbne. 
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‘Vmlividual style, with, the projection of intelligente, experience, and 
effectiveness still go a long way for men, even in our finness obsessed 
cUltlXe.“75 

Hvad det er for en anonymitet i magtudovelsen der f%r disse praksisser og reguleriuger 
af kvindekroppen til at fremstå som frivillige og naturlige? Den discipliumre magt som 
er indskrevet i kvindekroppen, er ifolge Sandra Lee Bartky allesteder og ingen steder. 
Hun fremluever, at skaminduktion kan henfores til internaliserings-graden af mandlige 
forestillinger om den skorme kvindekrop. 

Kathleen B. Jones bmger Michel Foucault til at udforske den traditionelle konstruktion 
af autoritet. Udskillelsen af kvinder og det feminine tia autoritet er forbundet med de 
symbolske og metaforiske forestillinger forbundet til opfattelsen af autoritet: 

‘Following the genealogital metbod of Michel Foucault, we may see how the 
dominant discourse on amhorhy silences those forms of expression linked 
metaphorically and symbolically to “female” speech.“76 

Generaliseringen af normer og regler om det rationelle, det individuelle og det 
instrumentelle udehtkker kvinder, og naturaliserer autoritet som vEtende noget 
diiciplinrert og kommanderende. 

Michel Foucault mndrede i begyndelsen af 1980’erne markant sit fokus på magt og 
discipliusp~rgsm%let. 1 bogeme ‘The use of Pleasure” og “The Care of the Self 
beskrives, med udgangspunkt i det antikke Grmkenland og Romerriget, de 
“praksisser”, som kan forts& sandheden om individet og gore individet til et etisk 
subjekt. Selvet var kommet i fokus. Det var begrersubjektets genealogi Michel 
Foucault udredte for at 6nde inspiration til etik og moral i nutidens vestlige samfund. 
Det analytiske skift i Michel Foucauhs opfattelse af beherskelsesproblematikken fia 
disciplin og ftijelighed til livskunst og selvpraksis var genstand for feministisk kritik. 
Mange feminister mente, at skiftet i subjektpositioner var for Tet kobt”. Kate Soper 
fremhrever, at Michel Foucault udvikler et meget iudividuahstisk og mandsdomineret 
frig@elsesbegmb. 

“ His genealogy of ethics is thus very much concemed with the desire and 
tomportment of an elite of male citizens”.” 

Michel Foucauhs seksualitetsstudier af det klassiske Gnnkenland viser, hvorledes et 
“ikke institutionahseret subjekt” kan gebzrde sig. Der var faze universelle forbud og 
t&re moralske problematiseringer. Magten kan siges at vrere intemaliseret i subjektet. 
Disse studier kan minde om femittisters forseg på at udvikle et tiigorelsesbegreb. De 
flate feminister har fundet inspiration i ‘Discipline and Puuishment” og ‘The History 
of Sexuality”, fordi Michel Foucault udreder magtens meget prrecise tilknytning til 
kroppen. En af de fembristiske forfattere der er positivt indstillet overfor Michel 
Foucault’s genealogier om selvet og som mener, at det kan forny feminismedebatten er 
Lois McNay. 

‘Tndeed, in my vie.w, Foucault’s work on the self brings his thought closer to 
recent trends in some feminist theory than much contemporaty poststructuralist 
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thought.““* 

Lois McNay mener, at Michel Foucault’s skift i det teoretiske fokus, skriver sig ind 
blandt den nye feministiske forskning. Skiftet fra fojelige kroppe til aktive individer, 
som ikke er subjekt for magt-vidensrelationer, kan ifolge Lois McNay, bruges i 
kvinders emancipation- og autonomibestrmbelser. 

3.9 Kritikken fia Anthony Giddens 

Man kan rejse sp@rgsm%let, om det ikke ville vaere mere frugtbart at bruge en Anthony 
Giddens inspireret modemitetsanalyse med fokus på konslig hiszettelse og individets 
refleksive potentialer, end en Pierre Bourdieu przget tilgang, med mre og stereotype 
k@sforhokl i centrum, kombineret med en Michel Foucault przget tilgang, med fokus 
på magt og di~5plin.7~ 

Anthony Giddens har med sm “structuration theory’, ligesom Pierre Bourdieu og 
Michel Foucault overkommet den traditionelle dualisme i akter - struktur 
debattensOAnthony Giddens giver Michel Foucault ret i, at talen om det seksuelle er 
forbundet med magt, men fokuserer mens på de refleksive institutionelle elementer ved 
det moderne samfund, n%r forholdet mellem magt og viden skal analyseres. 

‘Without denying its comtedtedness to power, we should see the phenomenon 
rather as one of imtifutional reflexivity and as constantly in motion. It is 
institutional, because it is a basic structuring element of social activity in 
modem settiugs. It is reflexive in the sense that terms iutroduced to describe 
social life romitrely enter and transform it - not as a mechauical process, nor 
necessarily iu a controlled way, but because they become part of the trantes of 
action which individuals or groups adopt.“*i 

Retleksivitet og rendrede tid - rum relationer er gemterngående for Anthony Giddens 
seneste vzrker.” Han betoner kraftigt de emancipatoriske og demolzatiske 
muligheder som h@noderniteten åbner op for. Anthony Gidde.ns tager et direkte 
opgor med Michel Foucault i bogen “The transformation of Intimacy”. Anthony 
Giddens har en markant anderledes civilisations- og modernitetsopfattelse end Michel 
Foucault. Anthony Giddens sidestiller ikke modernitet og civilisation med disciplin og 
skabeLsen af fojelige kroppe. Der er sket en amdting i magt-videns relationeme. 

Der har ifolge Anthony Gidens fundet en seksuel revolution sted indenfor de sidste 
30-40 år. Demte revolution er specielt karakteriseret af to smdringer; den kvindelige 
seksualfrig~reLse og udbredelsen af homoseksualitet.83 Der er sket en forandring af det 
“personliges natur” bLa gennem installeringen af koncepter om “romantisk kaxlighed” 
og gennem den “opdagelse”, som individet kan gore af sig selv som konsekvens af 
fzllesskabets fald. 

Der er if@lge Anthony Giddens sket et fakl i de “petversioner”, som var afgorende for 
opbygningen af Michel Foucault’s magt-viden opfattelse på det seksuelle område. 
Installeringen af nye regimer om sundhed og skenhed, medforer en ny kontro1 over 
individet. En kontro1 som er Estetisk og ikke asketisk Derfor fungerer 
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kontrohnekanismeme icke efter magt - viden logikken. Amagen til, at jeg ikke som 
analytisk reference-ramme bruger Anthony Giddens skyldes, at den traditionelle 
kultnrelle kanslige overlevering, som den kommer til udtryk i hverdagshvets 
praktikker, stadigvmk er meget strukturende for de gennemsnithggjorte mambige- og 
kvindelige habitusformer. 

3.10 apsamling. 

Det som min bmg af Pierre Bourdieu i bund og grund st%r og falder med og som har 
vaxet hovedårsagen til at praxentere hans begrebsverden, er Ligheden mellem de 
konsspil som Pierre Bomdieu prmsenterer i sine kabyLske studier og de konsspil der 
tinder sted i Itahet~ Det er dog svaxt at tage stilling til, hvor komparativt egne& 
Pierre Bourdieu3 konceptuahseringer er. Det er vanskeligt at dethtere, hvilke 
kulturer, samfund og epoker der kan indgå i Pierre Bourdieu’s armlyser. 

“At stake is whether we should understand Bourdieu’s analytic appannus - his 
conceptwl tools Like habitus, fieki and capital -as applying universally, without 
modiiication, or as situationally specific”.&2 

Kritikptit er rettet imod de utilitaristiske elementer, forst%et på den m%de, at det er 
vanskeligt at overfore de kulturelle, symbolske og materielle aspekter a.f en arkaisk 
kultur og overfore det til en kapitalistisk kontekst. Universalisetingen af felt-, habitus- 
og kapitalformeme som analytiske instrumenter er ikke svmrt at retfaxdiggare. 
Derimod er den symbolske vokl tvivlsom som umverselt analyseredskab, fordi den 
ikke behover at vmre aktiveret i enhver kontekst 

Piirre Bourdieu’s felt-, habitus- og kapitalformer samt begrebet symbolsk vold skal 
hjaelpe mig med at afslere nogle af & mest nedgravede symbolske stmktmer i det 
italienske samfund. Det gmlder således om at detinere det felt af af sociale relationer 
og positioner som sammen med habitus-begrebet kan besvare sporgsm%let om, 
hvorvidt den k@slige arbejdsdeling ikke er en ud af mange opdelinger, men den 
vigtigste samtimdsmmssige opdehng. De italienske kvinders livssituation kan &ke kun 
forst%es udfra deres position i et @konontisk felt - men m% ags% relateres til deres 
sociale; knltm-elle og symbolske besiddelser. 

Der er ingen tvivl om, at Michel Foucault’s “politik om kroppen” har fascineret mange 
feminister. Michel Foucault’s analyser af magtens natur har provokeret på positiv vis. 
De store diskussioner om Michel Foucault’s magt - og d&ursanaLytik har varet, om 
hau overdriver magttilgangen og tilkegger de “fejelige kroppe” for stor betydning. En 
forskel på Michel Foucault’s magtopfattelse og feministiske patriarkatsteorier er bLa, 
at Michel Foucault definerer magt som vaxende konstitueret gennem diskurser og som 
vrerende produktivt og positivt. Centralt i mange feministiske teoribidrag har vaxet at 
opfatte magt som en udelukkelsesinstans. Michel Foucault har hjulpet feminismen med 
at fokusere på magt-relationer og se dem forbundet med overordnede diskursive 
formationer. Men han har ikke sagt noget om disse magtrelationers natur. Det er helt 
sikkert de dekonstruktive aspekter af Michel Foucaults nenkning, der er det mest 
bmgbare i diskussionen om kvinders underordning. 
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Michel Foucault’s genealogier andrede på den m%de som de politiske sp@rgsm%l om 
idenditet, sex og krop kmme fores p% Michel Foucault skabte nye strategiske 
diskussionsfelter om kvindelrroppen som bred med de traditionelle kvindeopfattelser. 
Michel Foucault’s genealogiske metode fremst%r derfor for nogle feminister som et 
fremragende analyseinstrument. Maureen McNeil fremstiher feminismens forhokl til 
Michel Foucault som en dans, der konstant bevreger sig frem og tilbage. 

“Foucault has been a challengiug yet teasiug. He has made us self-conscious 
about our steps. More thau anything else, Foucault has cahed our attention to 
our own entauglements in the power-knowledge tango”.85 

Michel Foucault har ligekdes fokuseret på undertrykt viden. Men også her er det 
svart at tyde hvad Michel Foucault prmcist udstikker af signaler. Skyldes undertrykt 
viden, at der ikke eksisterer et sprog for disse memresker eller er sproget 
bortcensureret? 

Opsummerende kan det siges, at jeg vii undersege, om kon er et vigtigt 
opdelingsprincip og om der i de italienske samfund eksisterer en kollektiv marullig 
mytologi der reproducerer sig gennem socialiserede kroppe. Hvis, kon i det italienske 
samfund, katt siges at vzre et vigtigt opdehngsprincip, tinder der så samtidig en stmrk 
modstilling sted mellem det mandhge og det kvindelige, som fungerer som en slags 
universelt modsztningssystem. Samtidig, vil jeg fokusere på de prsktiske handlinger 
som er forbundet med de dominetnde habitusformer for mrend og kvinder, idet det er 
gennem habitusanalysen, at jeg kan forhokle mig til, hvor stmrk en form for symbolsk 
vold dcr indg%r i det italienske mandeherredomme. 
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Kapitel 4. Kvinder, familie og arbejde 

4.1 Indledning 

1 dette kapitel vil jeg prresentere min kultur-sociologiske forståelse af den italienske 
kvinde og den italienske farmlie. Jeg vil diskutere, om de italienske kvinder er 
underlagt symbol& vold i en Pierre Bourdietisk forstand. Detm implicerer en 
diskussion af betydningen af symbol& representation i den italienske kultur. Nogle af 
diskussionspunkteme er: 

l Forhindrer de italienske mamd kvindeme adgang til arbejdsmarkedets mest 
induzgtgiveruie omr%der? 

l Hvilke krmfter er de italienske kvinder oppe imod, hvis de onsker at rendre de 
dominerende ssmfundsdiskurser? 

l Hvad italesazttes og forties i den generahserende samtimdsmsxsige konsdebat og 
hvad er det for nogle korisstereotyper der dominerer? 

4.2 P&ri~tsteorier 

Patriarkatsteorierne var udgangspunktet for mange feminister i 197O’eme. 
Patriarkatsteorier tager udgangspunkt i k@rsrelationeme i samfundet og er blevet 
brugt til at diskutere og formulere de undertrykkelses- og underordningsmekanismer, 
som mauid bruger overfor kvinder. Patriarkatsteorieme havde, da de begyndte at 
komme f?em på den politiske og akademiske scene i begyndelsen af 197O’eme, 
karakter af at ville beskrive den totalitet af undertrykkelse, som mamd udevede 
overfor kvinder både på arbejdspladsen og i hjemmet. Fokus var på den p%st%ede 
kormol, som maxd havde med såvel kvindens arbejde som kvindens seksualitet. 
Mange af teorierne var “abstrakte, ahistoriske og universelle.“86 Patriarkatsteorieme er 
blevet kritiseret for at skabe universelle k@tsstrukturer, som ikke apfanger de 
forskellige dynamikker og magtstrategier, der er på spil indenfor familien, 
arbejdsmarkedet og i det politiske liv.” 

Mange feminister havde som udgangspunkt en kritik af den marxistiske teoridannelse. 
Krltikken omhandlede den marullige norrnativitet som dominerede indenfor marxismen 
og en grundlzggende kritik af det marxistiske klassebegreb, som tager udgangspunkt 
i produktionen og foknserer på arbejds- og produktionsparadigmet og dermed 
udehtkker reproduktionen. Mange kvinder blev ikke tildelt en klasseposition og der 
blev ikke via marxismen åbnet op for en “politisering af det personlige”. Marxismen 
blev, som strukturalismen, af feminister også kritiseret for at vrere et ltiet system. 1 
den feministiske debat skete der i 198O’eme en kritik af det universelle 
patriarkatsbegreb.8* Den feministiske forskning sxkirede fokus fia det traditionelle 
patrlarkatsbegreb til kvinders kollektive handlinger og begrebet “empowerment” blev 
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Empowerment-strategien kan de6neres som en opfordring til kvinder om at erobre 
magt og ansvar indenfor de institutionelle omr%der, hvor der tages afgorende 
beslutninger for den samlede befolkning. Et andet begreb som dukkede op og som har 
haft betydning for de ligestillingsmress~e politikker i Italien er “Mainstreamiug”. Det 
kan defineres som en ledelsesform, hvor man placerer sig centralt i forhokl til 
beslutningsomr%deme og demazt “flyder med str@nmen”. For at implementere en 
mainstreaming - strategi gmlder det, ifolge de seneste ligestihingsrapporter og strategi- 
begreber fia den italienske regering om, at ligge det “specitikke kvindelige” på 
hyklens 

4.3 Den meridionale kvinde 

Et omdrejningspunkt for denne athandling er, i hvilken grad den sydeuropreiske 
kontekst skal vmre den vigtigste teoretiske referencersmme og hvad et sådant fokus 
indebrerer. Bogen ‘Women of the Mediterranean”, som er en artikelsamhng af 
forskellige kvmdelige forskere fm middelhavslandene starter med folgende passage: 

“ The family structures of the peoples that live in the Mediterranean basin are 
characterized by the power of the extended family over individuals, with its 
greatest weight falhng on women for whom motherhood is deGned as the sole 
means of fuhlhnent; by the power of the mother who obtains social recognition 
for her function as reproducer (not ortly of the lineage but also of the 
patriarchal ideology); by the power of men over women who am excluded 
from the politi4 arena and contined to domestic matters; by the stritt control 
of feminine sexualny in which men place their honour”.‘a 

Ovenst%ende citat har ingen relevans for de skandinaviske lande, idet kvinder i de 
skandinaviske lande ikke kan tivdes at st% “tulettfor eller i opposition til den politiske 
magt”.gi Italienske kvinder har ikke på samme m%de som de skaudinaviske kvinder 
varet integreret i det offentlige politiske liv og de faglige organisationer. De har ikke 
g%et “den lange vej” gennem institutioneme.~ 

Den italienske sociolog Maria Minicuci kredser i sit studie om kvinders 
eksistensbetingelser i en syditaliensk landsby omkring, hvorledes kvinder kan 
“eksistere uden en identitet”. Kvindemes reproduktive rolle er vigtig - men ikke på det 
symbolske plan. Maria Minicucci bruger Pierre Bourdieu’s terminologi, om symbolsk 
kapital, til at forklare den naturaliserende facon kvinden bliver et mindrevaenligt 
subjekt på: 

“It is at the symbolic leve1 that the subordination of women becomes explicit 
and obvious and produces an image that is largely at odds with reality. This 
image is connected with the supposed inferiority of her body and her sexualny. 
It is drawn from a cosmogony that in this case organizes things, stam, plants, 
words, according to categories of male and female that are then translated into 
a dualist system that portmys the male as superior and orlginator and the 
female as the opposite.“p3 
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Maria Minicuci beskriver, hvorledes de mgteskabelige strategier mehem fmtre og 
kusiner i %rhundreder, har reguleret de landlige besiddelser gennem prrecist dethterede 
arveregulativer. Arvesystemet var baseret på at kvinden arvede jorden og manden 
huset. Maria Minicucls analyser af hverdagslivets strukturering fremhmver, hvor 
forskelligt kvinden arbejder og interagerer i forhokl til manden Maria Minicucci 
mener, at kvinder har en verden tilfmlles. En verden, som er konstmeret af deres 
fortzllinger, overleveret af en kollektiv feminin bukommelse. Denne verden er den 
vigtigste sammenhoklsfaktor i det kviudelige faehesunivers. Hun beskriver, at det 
sprog, der udvikles mellem kvinder til at beskrive mnd med, ofte er ironisk og 
nedvaxdigende. Samtidig hmvder hun ags%, at det kviudelige tivers er en abstraktion 
og en konstruktion, idet der eksisterer markante forskelle på kvinder på tvzers af 
generationer og sociale klasser. 

Maria Minicuci fremhmver, at maden og sproget om maden er forbundet med 
kmrlighedsfraser: 

‘The taste and smell of food, and the care with which the woman has cooked it 
are a language of love, an erotic metaphor.“94 

Jeg vil bawde, at der i Italien eksisterer et betydniugsfuldt diskursivt regime om mad. 
Dette regime fungerer som et meget synligt fznomen, iform af de mange restauranter 
og pizzeriaer og den udbredte konsexsus omkring hvor vigtigt det er at spise 
“ordentligt”. På det mere discipliuerende niveau fungerer det effektivt med hensyn til 
at fastfiyse kvinden i forhold hjemmet. 1 Maria Miuicucis analyser fremg%r det, at 
axesforhold ikke spihede den store rolie i den landsby, hun unders@te i forhold til 
andre landbyer i regionen, 

“It must be stressed in this connection that the concept of honour does not 
tepresent a dominant value in the village studied and does not have the same 
importante there as it does in other villages in Calabria”.gs 

Jeg har selv, i nogle af de landsbyer som jeg har besogt og boet i, i regionen Kalabrien 
og på Sicilien oplevet store forskelle i det sociale liv. 1 nogle landsbyer kau man 
mesten ‘lugte” de staxke æreskoder og mat&relationeme som er på spiL Der er svzrt 
at verbalisere, hvad det er, der ger forskellen, men ofie kan man msxke det i 
atmosfzmn i gadebilledet. 

4.4 Den italienske familie 

Der er ingen tvivl om, at den sekulariseringsboige, som er skyllet hen over det 
italienske samfund, også har påvirket den italienrke familie. Der er sket et fald i 
qteskaber, en stigning i skilsmisser og en stigning i bom som fodes udenfor 
regteskabet. Den store sxlring i familiestrukturen hrenger sammen med skiftet fia den 
“udvidede fam&” med flere generationer boende sammen, til ‘kreme-fsmilien” som 
hovedsageligt kun rummer far, mor og bom. Farmlien er dog stadig suversent den 
vigtigste sociale- og politiske referenceramme i hele Italien, ligesom i resten af de 
sydeuropa&ke samfund. Mario B. Mingione formulerer det således: 
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“ Strong familism, whether conceived as moral or amoral, also characterizes 
other societies around the Mediterranean. Domineerlng patriarchs, clinging 
matriarchs, and relatives who stick together to defend and fmther the interests 
of the faunly or the clan can be found among Spaniards, Greeks, Turks and 
Arabs.“p6 

Den italienske famihe er stadig suzrk, selvom biieledene mellem de enkelte 
familiemedlemmer er faldet. Tendensen til at leve sammen med bedsteformklre under 
samme tag, har udover at vaxe den kulturelle norm, også vaxet en konsekvens af de 
d%rlige sociale sikringsordniuger. Den italienske velfmrdsstat har reduceret faunlien 
som en produktionsenhed og amdret ved farmliens gmndvmrdier. Der er sket en 
funktiousudt@mning i den italienske familie. Det store fald i b~rneantallet har betydet, 
at der bliver faxre og faxre til at betale for de reldre. Dette ligger pres på de italienske 
slqtsskabssystemer. 

Det sreregne ved den italienske fam& har vaxet tendensen til, at de enkelte 
familiemedlemmer samspiller i en ssmlet @konornisk famihestrategi. Dette 
afstedkommer, at matt stadig kan opfatte den italienske familie som en slags “social 
institution”. Sociologeme Osvaklo Rieroni og Matteo Marini har forsket i familie- 
strategier niehem de interne familie-medlemmer og det eksteme politiske og 
@konorniske system i Syditalien. De opstiller folgende familiestrategier, som kan siges 
at vzre de domiuerende:” 

1) Work in the fotmal economy, through the institutional work of some family 
members; 
2) work in the informal economy for the market, through the irmgular or 
“black” work of some other members of the the family; 
3) work in the household economy, that is the production of goods and 
services for family consumption only; 
4) work for the “tommunal production system”, sharing with other families of 
the lotal community the particular skill held by some members. 

Den italienske sociolog Chiara Saraceno fremhrever, at betydningen af familien som 
produktionsenhed varierer meget athamgigt af konteksten.g8Der er en generel tendens 
til, at de @konorniske familie-strategier er på retur i storbyeme. Det st%r klart, at der er 
markam forskel på en proletariset arbejderfamilie i Toriuo, borgerfamilien i det gamle 
trasteverekvarter i Rom, den mrale faunlie i et landomr%de i kalabrien og en 
matiadomineret familie på siciliens vestkyst. Tendensen til at maksimerer de 
reproduktive og ekonomiske ressourcer tinder oftest sted i rurale områder i 
Syditalienw 

Inkorporeringen og konceptualiseringen af de eksisterende familiemonstre er 
nodvendigt for at f% en detaljeret indsigt i de sociale og fikonorniske 
overlevelsesstrategier. Den traditionelle familiestrategi med at have mange bom som 
@konornisk sikring for alderdommen, eksisterer stort set ikke mere i Italien. Det er dog 
stadig kulturel vaxdsat at have mattge bom. Den arketypiske italienske familie i rurale 
omr%der i Syditalien var przget af en mangfoldighed, af disciplinmre mekanismer som 
skabte snerke sociale hegemonier indenfor famihen. Der var mange begrsmsninger på 
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hverdagslivets udfoldelser. Disse blev ofte oprethoklt gennem en rigid strukturering af 
de sociale og seksuelle roller.‘” 

Omsorgsarbejde for bom, syge og gamle, der ikke kan klare sig selv og personlig 
service for nuend og voksne bom, som katt klare sig selv, har altid vzeret forbehoklt de 
italienske kvinder. Det traditionelle husarbejde som indkob, og reng&ing foretages 
hovedsageligt af kvindeme. Husarbejdet har amdret sig me.get på grund af de 
teknologiske smdringer. Det er dog relativt lidt af husarbejdet som er blevet til lonnet 
arbejde. Det er i Italien stadig ildeset at foretage husarbejde for en anden famihe. Der 
er heller ikke sket en udbredt statsliggorelse af service-og omsorgsarbejdet i 
privatsfaxen. Den formelle ekonomi er stadig holdt ude for husarbejdet 

4.5 Skegtskabssystemer 

Shegtskabssystemer har stor betydning for kvinders og specielt hjemmegående 
kviuders hverdagsliv. De influerer også som en indkomstregulerende faktor. Den 
eksiiterende arbejdsdeling i de fleste italienske familier f%r hjemmet til at fremstå som 
et feminint område. 1 det traditionelle Italien var hjemmet for manden, et sted han 
spiste og sov. 1 det overordnede diskursive kvindeunivers eksisterer det folkloristiske 
udsagn stadig omkring, at fodslen afet barn er den vigtigste begivenhed for en kvinde i 
hendes liv. Dette understottes af udsagnet ‘Ta mamma e sempre la mamma”(mor er 
altid den samme), som indikerer betydningen af moderrollen i den italienske 
farmliediskum. 

Der tinder stadigvzk udveksling af varer og serviceydelser sted blandt skngtninge. 
Disse kan hav& kontimterlig karakter eller optnede i nodsituationer. Overf0rslen af 
goder finder sted i gennem hele livet og ikke kun i forbindelse med dodsfakl. 1 1990 
ejede 68% af de italienske famiher det hus eller den lejlighed de levede i, og 25% 
havde f%et boligen som gave eller arv.lO’Mange unge italienere bor sammen med deres 
forreldre. Den fysiske distance, n%r de flytter, er mindre end i andre europaziske lande. 
Kontakten mellem fonzldre og bom vedligeholdes i stor udstr&ning, n%r de unge 
flytter. Ifolge undersogelser fia det italienske statistikinstitut (Istat) bor 69% af unge 
italienere over 25 %r i den samme kommune som deres for&lre.i”Der er ingen tvivl 
om, at skogtsskabssystemet i Syditalien er staxkere end i Norditalien. Der har dog 
&?dge den itabenske sociolog Marzia Barbagli akhig timdet nogle studier sted af de 
regionale forskelle. Der er en tendens til, at unge og zldre i Syditalien kun ortsker at bo 
sammen med deres nwrneste skegtninge. Der er ligeledes en tendens til, at det er i 
Syditalien og på oeme (Sicilien og Sardenien), at unge og mldre bor i samme 
kommune. Der Gnder også starke skegtskabsbånd sted i det s%kaldte “tredie Italien”, 
(regioneme Toscana og Emilia - Romagna). Dette skykles bLa den specielle famihaxe 
produktionsstruktur, som dominerer omr%det. 

4.6 Renate Siebert 

Den tyske sociolog Renate Siebert’03 har foretaget det mest grundige studie af 
forskelle i tre generationer af italienske kvinders hverdagsliv med hensyn til 
kropsliggorelse og seksualitetsforhold. Renate Siebert bmger både sociologiske, 
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psykologiske og antropologiske forklariugsrammer til at indfange sprendiugen i de 
italienske k@tsrolIer. Hurr opererer med en meget essentialistisk krops- og 
k@rsopfattelse. Hendes teoretiske forklaringsramme er forbundet med den szregne 
karakter, som den ofIentlige sfsxe i Italien rummer. Renate Siebert hzvder, at de 
italienske kvinders civilrettigheder i hoj grad er forbundet til dialektikken mellem det 
offentlige og det private. Renate Siebert reflekterer meget over begrebet “urbanisering 
af bevidstheden”. Dette begreb kan ifolge Renate Siebert bruges til at beskrive den 
hurtige urbauisetingsproces, der fandt stcd efter 2. venlemkrig i Italien, og som tik 
stor be.ydning for de italienske kvinder. Renate Siebert fokuserer ligeledes på begrebet 
“phualisering af livsverdenen”. Dette lxgreb drekker de udfordringer, som den 
moderne italiener står overfor. Renate Sielwt mener, at modentitetsprocessen, som 
den sretter sig igennem i Italien, åbner op for stcrre muligheder for individets 
selvrealiseriugsproces. Hun betoner faren og dobbeltheden i moderniteten. Det 
moderne samfund åbner også op for st@re individuelle tragedier som konsekvens af 
frellesskabets fald.lm 

Omkring den kvindelige seksualitet og relationen til kroppen og begsxet tkemhawer 
Renate Siebert to forhold: 

1) det individuelle, som forklarer sig i lobet af livet for enhver kvinde og som intimt er 
sammenflettet med epokeme i hendes biografi, indflettet i hendes sociahseriug og 
hendes personlige og sociale kontakter. 

2) det ikke - individuelle, som er de forhokl, som ikke relaterer sig til den enkelte 
kvindekrop. Seksualiteten, som hovedsageligt baserer sig på videreforsel af skegten. 

Det andet aspekt har ifelge Renate Siebert altid forankret kvindens liv som en slags 
‘prima natura” og formerket kvindens eksistens med d@dens skygge. Kvindens evne til 
at give liv og sikre artens videreforsel er ensbetydende med risiioen for doden. Den 
kviudelige krop risikerer modsat den urandlige krop, potentielt set, hver gang som 
konsekvens af den seksuelle aktat blive tilintetgjort. 

Moderniseringsprocesseme har for kvinden betydet en dobbelt afstandstagen; en 
fjemelse fra naturen og en ljernelse tia selve kroppen - fra kvindens reproduktive 
evner, fra kvindens rytmer, fia hendes krav, fia hendes udtryk, tia hendes kropslige 
forestillinger og fia fantasieme udspmnget af de ‘tikelige” kropslige funktioner. 
Fjemelsen bliver iffllge Siebert oplevet på to niveauer: 

1) På det symbolske niveau i konstitueringen af kvinder, i udslettelsen af begaxet og 
den manglende evne til at tale om det selvom de måske foler det. 

2) På det sociale niveau, som et tizmmedgjort moderne individ der er overladt til 
medikaliseringen af kvindelooppen og som har faet den reproduktive viden 
eksproprieret.‘” 

Renate Siebert har i sit studie af tre generationer af kvinder i den syditalienske region 
Kalabrien bLa også fokuseret på symbolske forhold, det usagte og det skjulte. Hun 
mener, at der har fundet en udlevering afkvinden sted tiI manden og hegevidenskaben, 
som har f&nmedgjort kvinden i forhokl tiI hendes krop. ‘Dl at beskrive nutidens unge 
kvinder bmger Renate Siebert betegnelsen “instrueret krop”. Dette skyldes, at pigeme 
er udsat for en stigende italesazttelse og objektivisering som flwtjrcler dem deres 
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begrcr. De modtager store dele af deres seksuelle apdragelse gemrem medieme.‘” 
Deres m@dre var underlagt en staxk seksuel kormol Konstruktionen af en selvstændig 
seksualitet var haunmet af tiygten for en u@rsket gravidhet. Renate Siebert betegner 
disse kvinder som havende en “emanciperet krop”, fordi deres begrcr ikke er helt 
msnglende.“‘%gemes bedstemodre led under at vzre framget deres seksualitet 
fuldstsmdigt. Der fandt ingen seksuel kommunikation sted. Form&t med den 
seksuelle aktivitet var at tilfredsstiIle manden og videref@e s&ten. Deres krop 
betegnes som “fremmedgjort”.‘08 

4.7 Nella Ginatempo 

Den italienske sociolog Nella Giitempo har foretaget en stor interview-undersegel 
af hverdagslivet for italienske kvinder mellem 25 - 30 år og mellem 40 - 45 år i byen 
Messina på Sicilien. Nella Giuatempo mener, at forholdene i de sydeuropseiske lande, 
er karateriseret af en uoverensstemmelse mellem kvinders fremtraxie~sform og deres 
vseren Det kan karakteriseres som to ordener eller to verdener. Det skjulte og ikke 
offentligt erkendte overfor det urniddelbart iagttagelige. Nella Giitempo fremhrcver, 
at der er stor forskel på feminin og maskulin moraldannelse, ligesom den kropslige 
disciplinering afkvindekroppen er vigtig. Hun betoner de biologisk funderede forskelle 
som menstruation og svangerskab samt sproglige forskelle mellem kennene. Hun 
mener ikke, at tämilien, huset, de hjemlige dyder og kvinders ideologiske rolie er 
forbundet med noget underlegent p.g.a betydningen af den private reproduktive sfrere. 
Kvinders magt er storst i de omrader, hvor kvindeme deltager aktivt og styrer alle 
former for hjemmearbejde - og produktion. 

Mange af disse forhold blev overalt i Italien forandret efter 2.verdensktig og specielt 
efter 195o’eme. Mange af det traditionelle bondesamfunds kvindestyrker, som f.eks 
kendslmbet og dominans en over de reproduktive tlmktioner er forsvundet med den 
voklsomme modernisering. Kvindeme har f&et frataget deres magt og suveranitet med 
kontrollen over de reproduktive hverdagsaktiviteter. Dette er sket uden, at de samtidig 
er blevet en del af den “nye” verden. De italienske kvinder har hidtil vauet taberne i de 
nye socialiseringsformer. BLa på grund af opskydelsen af de servicebaserede offentlige 
institutioner og fordi de bliver fanget i en slags hjemlig ensomhed. Om naturliggorelsen 
af den hjemlige identitet for kvinder i det traditionelle samfund kan siges, at den gav 
axe til både kvinden og manden, idet udearbejdende kviuder ofie blev betragtet på linie 
med promiskuose. 

Det traditionelle samfonds mindre komplekse sociale og konslige arbejdsdeling og den 
sterre og mere fastl&te symbolske vaxdiverden, resulterede i, at mau definerer sig selv 
udfra en meget fastsat social livsverden, hvori konsopdelingen er det altafgorende 
opdelingspticip. Den prsxise betydning af ovenstående opdelings- og 
detinitiomprincip er, at kvinder har en social skzbne, der fia starten er fastlagt af deres 
kon; kvindekroppens deltagelse i den seksuelle akt, den biologiske 
reproduktionskapacitet- og moderrollen. Den kvindelige identitet er altså en 
identhikation mellem objekt og rolIe, hvor det er ‘svaut at forestille sig at realisere 
andet end den pr. detinition udstukne etisk og mon&& accepterede kvindelige 
livsbane. At leve et liv, som andre har bestemt for en virker uhmnant, isrer for mere 
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tiisatte og moderne kvinder, hvis liv er pneget af modernitetens refleksivitet og 
SelvbestemmeLse. 

Nella Ginatempo deler pigeme mellem 25 - 30 år op i 3 kategotier? 

1) Piger med lange udtielser, hovedsageligt universitetsddannelser. 
2) Piger med gymnasie og mellemlange uddatuteLser. 
3) Piger helt uden uddannelse. 

adl) Piger med universitetsuddam&e kalder Nella Ginatempo “de organiserede”. De 
vil ofte vax optaget af at udforske forskellige muligheder i teenage&ene. De er 
prmget a.f en fri teenager-periode med lang forberedelse til “voksenlivet”. De fleste af 
deres strategiske overvejelser omkring karriere, uddarutelse og regteskab er przget af 
bevidste OvervejeLser. En af de vigtigste f&lesstsndspunkter for pigeme med lange 
uddamtelser er en markant afvisning af den traditionelle casalinga - figur. 

If0lge Nella Ginatempo linder piger med universitetsuddarutelse ofte mrend som også 
er h0jtuddsnnede. De fleste bliver f0rst gift efter de er fyklt 25 &r. De ti som regel 
kun 1 barn og de Onsker under ingen omstaxtdiiheder mere end 2 b0m. De kommer 
fm f&nilier med relativ meget kulturel kapital og solide 0konomiske forhokl. 1 diise 
hjem har forsAhette. ofte fungeret som intellektuelle spsrringspartnere. M0drene er 
ofte uddamtede, udearbejdende med vehimgerende forhold til d0trene. Nogle er 
casalingaer, men bar taget uddamrelse, som de dog ikke bruger. 1 disse famiher udlever 
datteren ofte moderem ikke-realiserede ambitioner. Der er også familier hvor m0drene 
er casalingaer uden uddannelse. 1 disse familier er der oftere konflikter, som dog 
sjaAlent bliver alvorhge. Faxlrene er generelt h0jt uddsnnede. De har otIe mindre 
betydning for pigeme. Generelt har de dog et godt forhold til deres d0tre. De kan give 
god kanieremzessig st0tte. 1 de tilfzkle hvor faxdrene er mindre uddatmet, er der flere 
konthktcr. Hos de organisen& med karge uddamtelser er det nwe naturligt at 
acceptere dobbeltrollen som udearbejdende og moder. 

ad2) Piger med mellemlange uddaunelser er ofte kamkteriseret af en traditionel habitus 
og en mangel på t?emtidsprojekter. Disse piger kskler Nella Ginatempo “de molige”. 
Piger, som stopper med at laze efter gymnasiet, vii ofte st% i spandingsfeltet mellem 
de to muligheder; stabilisering eller udforskning. Diise piger kan ved tilfreldige 
begivenheder skabe en lwidsthedsg0reLse og omformulere deres livsstrategiske valg. 1 
disse piger er der ofte en tendens og trang til at udvikle en fuldendt 
selvstrendigg0rel.x. Dettc er ofte årsagen til forvaudlingeme. Deres skoleforl0b er tit 
blevet afbrudt på grund af Egteskab og f0dseL Deres teenagerAr er tit prreget a.f 
intense socialiseringsforl0b udenfor familien. Der er stor forskel på, hvordan pigeme 
med gymnasieuddatuteLse forhokler sig til deres &emtids- og karriereplaner, 
sammenlignet med de “organiserede piger”. Der er her en amlerledes sannnenhzng 
mellem arbejde og identitet. 

Af stor betydning for forskellen på pigeme med lange og mehmnlange uddamtelser er, 
at de piger som wlger ikke at lax videre, ofte har fommleret deres teenagertid som 
et opg0r imod de traditionelle familievrerdier. De former ofte deres livsidentitet på et 
gruppetilh0rsforhokl af en eller anden mild form for subkulturel karakter. Indtjeningen 
fia deres professionelle karriere bliver tit suppleret med penge tia familien. Deres 
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regtemmnd har ligeledes kort uddamrelse. Deres segteskabsstand er pneget af, at mange 
er gift inden de er fyklt 25 ti. Nogle af dem er allerede gift inden de er 20 Ar. 
Halvdelen af de interviewede havde allerede 2 bom og der er storre tilb@Aighed til, at 
de får 3 end 1 barn. Der er en st@re tendens hos de “urohge” til at udleve den 
phrrshtet af livsstile som teenagerårene byder på. Der er ligeledes en storm tendens til 
at tage “et hvilket som helst job”. Deraf kommer, at pigentes primax identitetskikle 
sja&lent er deres profession. NAr deres eksamensbevis ikke giver adgang ti en specie1 
kartiere, har de storm åbenhed overfor alle livets valg. 

Den famihemzessige baggrund er prmget af få kulturelle ressourcer og manglende 
psykologisk bistand til pigemes teenagerproblemer. Der er i familierne ikke tradition 
for professionelle karrierer for piger. Modrene er mesten altid casalingaer, som ofte 
ikke er i konflikt med pigeme, men heller ikke er i “udviklende’dialog med pigeme. 
Faxherre er tit t?avrerende. Både som mentale stotter ti pigerne og fysisk i hverdagen. 
Det er i Adamte famiher man ksn opleve, at piger i perioder stikker af fra hjemmet 

ad3) Pigerne uden uddamtelse kakier Nella Giuatempo “familiemodre”. De vil allerede 
i teenagerårene tamke på at stabiire sig og stifte familie. De er karakteriseret af lidt 
ansvar, stor atbrengighed af famihen og mangel på teenagerudfordringer. Der er 
ligeledes en direkte overgang til voksenverdenen. Denne er ikke baseret på strategiske 
overvejelser. Der bliver indgået meget tidlige mgteskaber. Karakteristisk for deres liv 
er, at deres fremtidsplaner kan defineres som evig nutid. Pigeme med kun 
foLkeskoleuddarmelse vii i deres senere liv, sja%ent udv&Je en professionel 
arbejdskultur, selvom de i perioder arbejder ude. 

Nella Ginatempo foretager ligesom med de 25 - 30 Arige, en opdeling af 40 - 45 Arige 
kvinder tuhYa hvilken uddannelse de har. Kvinderne med mellem- uddaruteLser kalder 
hun for “de ubeslutsomme”. Kvinder med lang uddaunelse kakler hun for 
“balancekunstnere”. Medens dem der akhig tik nogen uddarutelse bliver kaklt “fuldtids 
- casalingaer”. 

Ordet “balancekunstnere” bruges om de kvinder som er omkring 40 Ar med Lange 
uddarmeLse, fordi de form& at strukturere deres hverdag på elegant vis. Forskehen til 
de unge Langt uddannede er bLa arven fia 68’. De Aire er Langt mere prseget af den 
intellektuelle og emsncipatoriske kulturarv tia 68’. De har haft lang tsznketid omkring 
fundamentale valg; karriere og famihe. Selvom de har stor ti?hed, er de mest 
fundamentale faktorer stadigvzek zgteskab og moderskab. De ileste har 
“dobbeltrollen” som arbejder og husmor. Men det er baseret på et frivilligt finske. 

For kviudeme karakteriseret som “ubeslutsomme” er det vigtigt at forstå, at de 
uddaunelser som de tog, ikke var strategisk rettet imod en professionel karriere. 
Uddmmelsen var mere et sikkerhedsnet, som kunne trade ikraft, hvis det var 
n@dvendigt at arbejde ude. Dette giver for mange af dem store identitetsproblemer, når 
de er i fyrreme. Disse kvinders karrierefortib har varet prseget af modellen “en hvilken 
som helst uddamteLse til et hvilket som helst job.“%eres ungdom har vreret præget af 
en stirk familiestyret opva%st, hvor socialiseringsp&irkniugen fm ungdomsvenner har 
vaxet svag. De kommer naxten alle fra tamilier med lav kulturel kapital Der har ikke 
vaxet stettc tiL en uddaunelse. Der har ligeledcs vaxet tradiionel konsIig arbcjdsdeling 
i hjemmet uden tradition for ‘kvmde-karrierer”. De har derfor Lav social mobilitet. De 

45 



har som regel 2 b0m og har weret gift mellem 20 og 25 år. 

Hvis man ser på de casalingser, som ikke har nogen form for uddannelse, er der en 
tendens til, at de ikke forlader hjemmet så ofte. De har ofte få sociale kontakter og er 
naxten bange for byen. Dette har jeg selv erfaret under mine ophold i specielt de 
syditalienske landsbyer. Det er ofte kun kviuder med uddamrelser, som mzrker 
moderuiseringstiltagene i Italien konkret i deres liv. Casalingaer i traditionel forstand 
bliver idag af st0rstedelen af de italienske kvinder opfattet som en ydmygende social 
figur. 

4.8 Det italienske ” mammismofamomen” 

Hvad betyder egentligt den store dyrkelse af “mammismofrenomenet” og fejringen af 
moderskabet i den italienske kultur? Er det et patriarkalsk udtryk- og strategielement? 
Hvordan skal f0dslen af et nyt barn tolkes? Er det en ber0velse af kvindens 
personlighed som stAr i ledtog med fejringen af den gamle patriarkalske 
samfundsorden? 

Kvluder har aldrig vreret ignoreret i det italienske samfund. De har derhnod altid varet 
genstand for mandlige stereotype opfattelser om moderen, hustruen, elskerinden osv. 
Centralt for kvinders samfandsmaxsige status er deres sociale figur. En social figur er 
sammensat af de garantier som giver et menneske axe, vrexdighed og individuelt liv. 
Dette har for de italieuske kvinder indtil nutidens generation vaxet konstitueret af 
‘casalingà figuren hvilket vil sige den hjemmeg&ende husmor. 

Formuletingen afden “kvindelige subjektivitet” er Aledes en relativ ny protes i Italien 
Indehoklt i den kvindelige subjektivitetsdmmelse er et brud med de traditionelle 
symbolske kvindevaxdier. Den moderne verden, med dens symboler og myter specielt 
med fokus på emancipation, har vreret tankevirksomhed for mange men stadig 
virkelighed for f& De italienske kvinder befmder sig i deres tanker, handlinger og 
livsbetingelser i det spamdingsfelt som kan kaldes en “gåen frem og tilbage” mellem 
den traditionelle og den moderne verden. 

Nella Ginatempo haevder, at hos de fleste italienske kvinder er der en suerk f0lelse 
omkring det at vrere et kvindeligt individ; evnen til at f0re skegten videre og de 
speciOkke kvindelige lxopsevner.“‘Det er stadigt mere attraktivt at få et drengebsm - 
men det er ikke mere attraktivt at opdrage ham. Der er uden tvivl en tendens til, at 
syditalienske msznd 0nsker flere b0m end de norditalienske mamd. Kvindeme i 
Syditalien 0nsker også moderskabet mem markant end de norditalienske kvinder. 

Moderskabet kan og b0r tolkes på mange forskellige måder. De postmoderne 
moderskabsformer iudeholder en reduktion og sekulariseriug af moderskabets 
betydning med &emh~velse af de emancipatoriske potentialer hos kvinder. Disse valg 
er baseret på forestilliugen om pluralistiske livsvalg. Den arkaiske 
moderskabsoplevelse er svsx at verbalisere. Indholdet er en blandet attitude til b0rn, 
hvor barnet både er udsat for en ekstrem kropslig kaxlighed men ssmtidig også for 
fors0mmelighed. Det er et element af kvindeligheden, som er svax at belyse og 
kategorisere i de herskende sociologiske forklaringsmodeller.l’z Det kan kakles den 
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‘Irollektive latiuske kvinde-psyke” eher myten om de meridionaleAatinske medre. 
S&ume forhokl indikerer faren ved at operere med en for modernistisk tilgang. Jeg 
tror ikke, at man ber undervurdere den kvindebevidsthed, som italienske kvinder har 
uafhamgigt af modernisering- og individualiseringprocesseme. Der er en udbredt 
tendens til, at “sekulariseringen af moderskabet” går langsomt. Det gaAder selvf#lgelig 
om at undgå nostalgiske overdrivelser, når matt diskuterer moderskabets betydning. 

Der har i den italienske kultur vaxet tradition for kvindelig tavshed. Hvordan skal den 
kvindelige tavshed tolkes? Indikerer tavsheden en mangel på den kvindelige 
sprogkapacitet, eller betyder den et fuldendt mande-herredfinnne, hvor modstanden 
ikke har varet muligt. Hvad betyder tavshed? Den “rigtige” tavshed består i, nAr ord 
og handlinger forbes, fordi der ikke eksisterer en diskurs for dem - eller omvendt - 
diskurser kan ikke skabes, fordi ordene ikke eksisterer. Frem til 197O’eme var det 
begramset, hvad der eksiitemde af offentlige kvinde-diiser. Fornzgtclsen af 
kvindeidentitetens mangfoklighed er svzr at bryde, selvom den tunge fomdbestemte 
“kvindeskrebne” er under afvikhng. Organiseriugen af samfundet og kulturen har i 
århundrederi sin sociale organisering fomregtet kvinder et “helt” liv. Indszttelsen og 
itakxzttelsen af den maugeattede kvindelige identitet krzever et opg@r med de 
maskuline myter. 

49 Klientelisme og k#n 

Den familistiske indretning af det itslienske samfundet har afstedkommet og udviklet 
to specielle trzk ved det moderne Italien; konsumismen og klientelismen. Det 
italienske samfund er karakteriseret af modsa%ningsforhold og spamdinger, som 
prz.ger alle industrialiserede samfund. Men måden, hastigheden og sammenfletningen 
dar har prszget den samfundsurressige udvikling i Italien har skabt arbejds- og 
livsforhokl som er saxegne og som adskiller sig markant tia de nordeuropreiske 
samfund. 

Den offentlige sfsxe i Italien er kamkteriseret af et system af sociale og politiske 
relationer struktureret på klientelistisk vis. Det vii sige i tiivillige, ofte nedarvede, 
personlige forbindelser og afhaxgighedsforhold mellem en patron og hans 
laverestående klienter. Der Snder en instrumental brug af skegtskab og 
famihmelationer sted. Dette resulterer i en mangel på offentlig livskvalitet. Hvad er 
konsekvenseme af det klientelistiske samlimd for kvindeme? Et samfund der ikke 
bygger på forestillingen om en markedsregulering, om plads til anonyme agenter. Et 
samfund hvor overgangen og principperne for den private og offentlige sfzre er 
udvisket. 

Det industrielle system og den 0konomiske dynamik er af enestående karakter: der 
eksisterer et marked, som - i Syditalien - dog er temmeligt afhzngigt af statsstette; der 
eksisterer moderne institutioner og hfljtudviklede masse - medier etc. Det sssregne 
består af relationeme mellem de folk der administrerer systemet. Rationaliteten i 
systemet har intet til fzlles med h@t moderne demokratiske samtimd. Strukturerne, 
bureakram%, rationaliteten, som burde vaxe forholdsvis anonyme og objektive, er 
forbundet uti familimre, personlige og skegtsagtige sammenhold.“3En syditaliensk 
pige udtrykte det konkret således: 

47 



“Klientelismen penetrerer totalt samfundet. Min s0ster, som er en kendt 
skuespiller og derfor har mange kontakter, bruger det nogle gange både direkte 
og inddirekte. Hvis det normalt tager to dage at få et dokument på kommunen, 
kan hun f.eks få det på 10 minutter. Ingen kan lide det klientelistiske system, 
men alle benytter sig af det. Personligt Onsker jeg ikke at benytte mig af dette 
system. Men det er virkeligt svaxt at nå nogen stcder i Italien uden 
anbefalinger og forbindelser.“1’4 

Den offentlige sfaxe er på en og samme gang tilstede og fravrerende. Den er tilstede, 
fordi det offentlige selvf0lgelig med sin egen dynamik fungerer; den er fravaxende, 
fordi folk ikke syntes at kunne eller ville stole på og identilicere sig med noget 
‘offentligt’. Den offentlige sfrere i Italien kan derfor karakteriseres som et stort 
interessekoncept. Den politiske, sociale og civile status som kvinder har i Italien, g0r 
dem til en slags ‘halve’ borgere. Denne status er specielt belastende for nutidens unge 
piger, som er instrueret gemrem skolesystemet og massemedierne, men som bor 
sarmuen med deres fora&lre, som i mete end en forstand tilh0rer en anden generation. 

Flertakt af de italienske kvinder har ikke gemtemgået den klassiske 
emauciperingsproces med adgang til det betalte arbejdsmarked. Kvinder som sådan 
betinder sig i yderksnten af det klientelistiske udvekslingssystem. De er ikke vant til at 
handle og taske urniddelbart klientelistisk. Denne mangel på klientelistisk 
socialisering, hvor der ikke tsxkes i ‘anbefalings-baner’ medf0rer, at kvindeme måske 
er istand til at opfatte den klientelistike levevis som kun en ud af mange. 

Manglen eller degraderingen fra det klientelistiske system arbejder på lang sigt hverken 
kollektivt eller individuelt til kvindemes fordel Manglen på den offentlige sfaxe 
forbindrer kvindeme i at 10srive sig fia deres moderrolie i familieme og skabe en 
uafhsengig identitet uden for familielivsverden. Kvindeme har derfor stor interesse i at 
den offentlige sfzre fungerer, idet de også kan vinde på det intime og private niveau. 

4.10 Den katolske kirkes opfatteise af kinden 

Den katolske kirke har altid spillet en stor diskursiv rolie i debatten om den kviudelige 
seksuahtet og kvindens samfundsmazssige rolle. Overordnet set kan man sige, at det er 
diskussionen om maria-mysteriet det g&ler. Den danske katolicisme-forsker Peter 
Schindler formulerede sig således nogle % tilbage: 

“Marialreren er en irrtegretmule del af lreren om skabelsen, syndefaldet, frelsen, 
kirken, de helliges samfund og fuldendelsen...Isoleret fra disse sammenhamge 
og forestillet som autonom figur får Maria ingen religi0s betydning.“1r5 

Forestilhugen om Jamfru Maria skikkeLsen; forestillingen om det urnulige at kombinere 
moderen og jomfruen medf0rer, at kvinden akhig kan apnå den perfekte tilstand. 
Religionens urealiserbare forestillinger forsuerkes af den staxke traug til at apnå 
utopieme. Det er jomfln Marias forening med gud som er urnulig for de italienske 
kvinder at opn& men som samtidig er efterstra%elsesvrerdig. Kvinden bliver en slags 
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arketype for hele memteskeslregten. 

IGcmen i det institutionelle katolske Italiens udstedelse af forbudslove bunder i 
pastoralen om at undersege, bekende og rense sjsAe.n. Konstitueringen af det moralske 
krisme subjekt er forbundet med et forhokl som hedder opklaring - ammlering og 
dechifrehg - renselse.%en overordnede attitude fm den katolske kirke om familien 
og det seksuelle består i, at familiens overordnede rolle er at opdrage bomene og at de 
seksuelle handlinger kun bor finde sted indenfor agteskabet med avling som formål. 

Kilden til de historiske händelser om marias liv er det nye testamente. Om 
trovaxligheden af det nye testamente udtrykker Peter Schindler: 

“Det ksn ikke siges ofte nok, at det nye testamente ikke er “historie”, og at det 
derfor ikke byder, hvad vi idag forlanger af historie.““’ 

Uafhamgigt af disse dokumentariske mangler, har skabelsesberetningeme stor 
betydning for den italienske kvindediskurs. Skabelsesberetningerne og mosebogeme 
er domiueret af et patriarkalsk grundsyn og fyldt med kvinded&imination. Det mest 
essentielle og uforanderlige grundlag for al kristen antropologi ihules ifolge den 
katolske kirke i 1. mosebog. Her Sndes de sterste “sandheder”. Der st& i (1. mos. 
2,18-25), at gud har skabt kvinden af et af mandens ribben. Hun er “ben af hans ben og 
kod af hsns kod”. Manden får gemrem kvinden en livsledsager, som han ber indgå 
regteskab med og fete shegten videre med. 

Overordnet set ligger kirken ikke skjul på at kende den sande vsxdi og dybe betydning 
af a@&ab og fam& og at det er kirkens rolle at evangelisere den nye kultur, så de 
agte vaxdier kan erkendes. Den katolske kirke tager afstand fra massemediemes 
manipulerende og forf@ende fremtraxlen, men erkender, at der er mange tiistelser for 
unge par. Fristelser som til&rer sandheden om og krznker den memreskelige persons 
vsxdighed. Den katolske kirke er stadig bekymret over den svmkkelse, der har fundet 
sted omkring visse “fundamentale vaudier” som skiLsmisse, abort og sterilisation. Det 
er ifolge kirken en forvramget frihed for den enkeltes eget behag på andres bekostning. 
Kirken bruger konkret ordet “familiehumanisme” til at delinere den ideelle 
familietilstand.“* 

Der kau trækkes trade tilbage til bibelens sandheder, når det skal diskuteres, hvad der 
er naturligt feminint og naturligt msskuhnt. Omkring “guds plan” for regteskab og 
tämilie er der to veje til virkeliggorelsen af den mermeskelige persons kakl til 
hrlighed: regteskab og celibat. Seksualiteten mellem manden og kvinden er ikke en 
biologisk drift - men ta% tilknyttet ksxlighed og det uigenkaldclige Egteskab og 
reproduktionen af menneskeheden. Undfangelsen og skaxrkelsen afet nyt mermeskeligt 
liv beskrives som den h@jeste lykke og mission for zgteskabet. Problemstillingen, med 
skalmens beslutning om at mennesket altid og kun skal eksistere som en kvinde eller 
som en mand er vigtig. Dette er af stor betydning, hvis man vil forstå den katolske 
kirkes opfattelse af kviudens kald og vaxlighed og hendes placering i samfundet. 
Dette kemgår tydeligt affelgende citat: “Jeg vil g@re ham en medhjmlp, som passer til 
ham”(l. mos 2,18-25). 

Manden rolle som breadwinner og kvindens smertelige livsopgaver som f.eks fodsel er 
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også beskrevet i bibelen. Kvinden har samme vrerdighed og samme ansvar som 
manden. Kvindens ressourcer er ikke mindre end urandens - men blot anderledes. Et 
citat som kan opfattes som en mrkant trussel imod manden og kvindens lighed og 
med specielle konsekvenser for kvinden er folgende tia forste mosebog “tiI diu mand 
skal din att& vrere, og han skal herske over dig”(1. mos 3.16). Citatet af&rer noget 
gnmdkeggende om manden og kvindens iudbyrdes relationer i agteskabet. Det styrker 
mandens dominans figur, og fik noget af maudens bibelske demokrati - vaxen til at 
forsvinde. Dette ger kvinden til offer for maskmin dominans, selvom der i bibelen også 
st&, at manden ikke skal vaxe herre over kvinden. 

Den katolske kirke mener, at kvinden ikke bor erhverve sig maskuhne egenskaber, 
som @lekegger hendes feminine natur, for at komme fri af den maskuline dominans, da 
det vil forstyrre hendes feminine fuldbyrdelse.“gDer sker en forening af de to 
kvindelige skikkelser Eva og Maria til “kvinden”. Det er i Maria, at Eva opdager, hvad 
der er den kvindelige menneskenaturs sande vmrdighed. 1 falge det nye testamente 
henvender gud sig ofte til kvinder. Jesus disciple skulle havde undret sig, når Jesus 
talte med kvinder, hviJket kemgår af folgende citat “de undrede sig over, at hau talte 
med en kvinde.“(Joh. 4.27) 

Bibelen tilhegger kviuden stor betydning, omend der er et begrznset og konservativt 
prmg over hendes vmrdighed og kald. Der er dog mange forskellige kvindetyper og 
aklre i bibelen. Kvinden bliver beskrevet som vrerende stzrkere og mere trofast end 
manden. Jomfruelighed og moderskab bliver af den katolske kirke benrevnt som to 
specielle dimensioner a.f fuklbyrdelsen af kvindens personlighed. At Maria som jourfru 
blev mor til guds son, ger hende til en saxegen kvinde, der kombiuerer de kvindelige 
dyder på sublim vis. 1 de katolske skrifter ophojes sammensmeltningen af jamfru og 
moderskab stadig. Disse udgflr en fuldstzndigg~mlse af kvindens kald 

Den katolske kirke bruger om den kodelige forening (samlejet) mellem manden og 
kvinden formuleringen “kenden hitranden”. Der refereres til 1. mosebog hvor mauden 
forlader sin moder og fader og hokler sig til sitt hustru og de i negen tiktand “bliver et 
kod”. Det er interessant, at der (1. mos 2.25) også ståt, at “de var be.gge negne Adam 
og hans hustru, men de bluedes ikke”. Den katolske kirkes formuleriug “kenden 
hinanden” baseres på en ligevaxlig forening, hvor manden ikke hersker og kvinden 
ikke er i sine drifters vokl. Det er iftzilge kirken ved undfangelsen og fodslen af barnet, 
at kvinden opdager sig selv. 

Udfra de katolske og bibelske vidnesbyrd kan man betvivle, hvor modtagelig den 
katolske kirke er for forandringer. Det er svaxt at prsxisere, hvot& det er den 
katolske kirke, som dikterer en bestemt opforsel, og hvor& det er de uskrevne 
folkeregler der er på spil Den katolske kirke rummer helt klart opfordriuger til 
memreskene om at leve et liv, som på en etisk skala ligger langt over 
gennemsnitsmemteskets praxtationer. Derfor må et sporgsmål vaxe; hvorledes 
påvirker de katolske doktriner reelt hverdagslivet for italieneme? 
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4.11 Det sociale og intime rum for kvinder 

1 Italien er kvindens seksualitet stadig et objekt for sociale diskurser. Det er gemrem 
seksualiteten, at kvinder bliver iklaxit deres symbolske roller. Selvom der er sket 
markante juridiske og lovgivningsmmssige axdringer, domincrer opfattelsen af 
kvinden som moder stadig. 

Traditionelle italienske kvinder i rurale om&ler forlod sjmldent hjemmet. N% de 
forlod hjemmet, var det for at kobe ind eller besoge vermer eller skegtninge. De unge 
piger var altid akkompagneret af andre piger, brodre eller slmgtninge. Nutidens 
italienske piger bruger stadig det offentlige rum på en “akkompagneret vis”. Den 
amerikan& feminist Susan Bassnett fremhawer, at det kom som et chok for hende og 
andre amerikanske feminister at opdage, at de italienske kvinder fulgte regleme for 
“accompagnamento” fmnomenet. Det vil sige, at de italienske feminister fulgtes med 
ms& eller andre kvinder, når de fmrdedes i det offentlige rum. Ifolge Susan Bassnett 
skyldes det, at en enlig kvinde opfattes som “offentlig ejendom”.‘%et er sjseldent, at 
man ser italienske piger alerte i aftenlivet selv i storbyeme. Sker det alligevel, vii det 
sjmklent vmre som i Skandinavien, hvor f.eks 2-3 piger sidder på vsxtshuse, barer og 
discoteker og “venter” på selskab. 

Det er af betydning for forst%elsen af, hvordan det offentlige rum fungerer, at der ikke 
i Italien, i mods&ning til f.eks i Danmark, Endes “jokes” om kvinder som ikke kan 
kore bil. Det oEentlige transportnet er om aftenen og om natten ikke så udbygget og 
ikke et sikkert sted for kvinder. Måske er det derfor, at mange italienske kvinder har 
korekort. 

Susan Bassnett udtrykker ligeledes, hvordan det var unaturligt for engelske og 
amerikanske feminister at se meget “sminkede” italienske feminister. Den italienske 
feminitet er i stor udstrrekning prreget af en stsxk trang til at fremvise det kvindelige 
kons aztetiske potentialer. Susan Bassnet’s forundring rejser dog også sporgsm&t om 
den dominerende stereotyp for en “feminist”.‘ZIMario B. Mignone skriver om den 
italienske feminitet i Italien: 

‘The latent machismo of a Latin society with Catholic traditions may help to 
explain these delsys. But what is more curious is that Italian women 
themselves, whose social role in some other ways has always been so strong, 
did not show much intercst in this kind of legal equality or in a man’s 
ptivileges’at least until recently. Women were little concemed with legal 
equahty, bud woukl rather use their “feminine charms” to win their way. Sinte 
then, times have changed; but even today the Italian woman prims feminity 
above femini&‘.‘” 

Om brugen af det offentlige rum, som kzerligheds-medesteder, eksisterer der i Italien 
det s&aklte “passegiata” - frenomen. 1 alle italienske byer, store som små, ksn man 
specielt lordag og sondag eftermiddag se str@nme af unge mennesker posere tiem og 
tilbage på torvepladser og strog. Det er ofte her de unge italienere bliver 
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opmszrksomme på deres forste potentielle kzrester. 

Antropologen A. Goddard opererer med to former for forlovelse i Italien: 
“fidanzamento fuori casa” (forlovelse udenfor hjemmet) og “Manzamento in 
casa”(forlovelse indenfor hjemmet).lz3 Den ffirste form for forlovelse er ikke alvorlig, 
og bliver betragtet som seksuel uskyldig, selvom det naturligvis ikke kan kontrolleres, 
hvad et sådant forhold ksn indeholde. Den anden form for forlovelse indebszrer 
strengere formaliteter. Her fmder der hyppige bestig sted i de kommende 
svigerforzldres hjem, og der knyttes ofte starke bti mellem de forlovede og deres 
svigerforzklre. Varigheden af sådanne relationer er ofte mellem 3-7 år, inden et 
zgteskab planbzgges. 

Der vil navsten altid wre seksuelle relationer indblandet i et sådant forhokl. Dette. 
betyder ikke, at jomfiuelighed er forsvundet fuklstzendigt som ideal Det er blevet et 
individuelt valg, hvor og hvornår den f0rste seksuelle kontakt tinder sted. Lzengden af 
forlovelser har at g@re med de vanskeligheder, et ungt par har med at skulle etablere et 
hjem. A. Goddard nwner i hendes analyse af den napolitanske ungdom, at piger helt 
ned til 12-13 Ars alderen tsznker på deres “corredo”, som kan overszttes til 
bryllupsudstyr. Dette ord og disse overvejelser er jeg ikke selv st#dt på i mine 
interview og samtaler med unge italienere i Kalabrien. 

1 en analyse foretaget af AN.G.G.1 (det nationale forhund af unge journalister) om 
sociologiske og sexuologiske aspekter sf unge itslieneres hverdagsliv viste det sig, at 
65% af de adspurgte (856 piger og 752 drenge) var hjemmeboende. 66% af disse var i 
et kszresteforhokl. Af disse kreresfeforhold havde st@rstedelen varet mellem 6-12 
heder. 43% af de unge udtalte, at den første seksuelle kontakt hav& furidet sted i 
hjemmet. På sp@rgsmAlet, om hvor ofte de som var i kzeresteforhold havde sex, var det 
hyppigste svar en gsng om ugen (29%). Analysen omhandlede også sp#rgsmål om 
erlighed i forbindelse med utroskab og hyppigheden hersf. Ligeledes var der 
sp@rgsn& som haudlende om erfaringer og attituder til homoseksualitet og 
masturbation. Analysen viste generelt, at den italienske ungdom ikke adskilte sig 
markant ffa, hvad andre unge ville svare i andre europzziske lande. Men igen er det 
betydningsfuklt for det sociale og erotiske hverdagsliv, at så mange italienere under 30 
år bor hjemme i deres opvazkstfatnilier. 

Der finder stadig de &aldte reparationszgteskaber stcd “matrimonio di riparamento”. 
Disse zgteskaber &der ofte sted, når pigen bliver gravid inden zgteskabet og et 
zgteskab ammgeres for at redde familiezren. Jeg var gzest til et sådant bryllup i 1992 i 
den syditalienske region Kalabrien .&sagen var, som den overmwnte, at den unge 
pige var blevet gravid. Såhanne Egteskaber er starkt på retur og vil udelukkende tinde 
sted i meget traditionelle landornråder. 

Jeg har i mine tidligere studier om den italienske seksualmoral kredset om betydningen 
af jomfruelighed. Som nwnt tidligere er konceptualiseringen af johelighed blevet 
stzrkt forsndret. Kvindens seksualitet er stadig et område der er relateret til offentlig 
t&ymring og i modszetning til mandens seksualitet, er det også en bekymring for 
sociale grupper. En kvinde er afhzngig af accept i st@re gruppe-sammenhamge. Er 
kvinden accepteret, respekteres hun - er kvinden ikke accepteret, bliver hun let offer 
formandlige fordomme. 
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Dydighed og jomfruelighed er en slags ressource, som piger kan benytte for at apnå 
hes livsmåL Gm mandens seksuelle frihed og pligt bor det nmvnes, at en mand som 
ikke benytter sig sf chancen til at forfore en kvinde, hvis den er “aplagt”, i visse 
traditionelle machismokredse betragtes som ‘en sv&ling eller homoseksuel Der 
eksisterer en forskel i den “seksuelle problematisering” blandt mrend og kvinder. Dette 
har at gore med den “politiske natur” af mgteskabet i Italien. Dette vil sige, at 
respekten for kvindens sociale position i hoj grad er forbundet med en korrekt seksuel 
optrsxlert. Som konsekvens af den historisk massive diskursive produktion af 
“jomtiuelighed” udspringer det seksuelle mådehold, der kraxes af kvinden i 
zgteskabet af en monogam problematisering. Mandens seksuelle problematisering 
udspringer af en mere polygam struktur..‘” Det er indiierende for seksualmoralen, at 
A. Goddard er blevet modt med falgende sotning: “Ltiomo e cacciature e femina e 
auoccola” (manden er jaager og kvinden er luder). Zuoccola kan også betyde “rotte”. 1 
mine interview i Kalabrien blev folgende smtning formuleret af en syditaliensk man& 

“Min mor har altid laxt mig, at manden er jregeren og kvindens plads er i 
hjemmet. Kvinden kan f.eks ikke vsxe “comuto” og sker der skandaler i 
hjemmet, vil du altid kunne bebrejde manden dette.” 

De to udsagn indikerer noget af det spamdingsfelt, der eksiiterer i det diskursive 
umvers om kvindens rolie som moder og luder. Det forste vidner om kvinden som 
objekt for mandens begax og som subjekt for dyriske lyster. Det andet citat indikerer 
mere manden som den traditionelle jreger, men også som beskytter af hjemmet. 
Traditionelle kvinder, som kun arbejdede i hjemmet, kmme helt op til 1950’eme 
beskylde udearbejdende kvinder for at vrere ludere. En sådan arketypisk stereotyp 
indiierer den gennerslagskraft, som de katolske dyder har haft ide kvindelige mentale 
strukturer. 1 disse meget generaliserede diskussioner bor man ikke glemrne tidsrum 
dimensionerne og klassespergsm&let. Middelklassekvinder har storm mulighed for at 
opfatte og acceptere en identitet som et fiit seksuahndivid, og har sterre chancer for at 
realisere og mede mulighedeme i deres hverdagsliv. Dette skykles bLa disse kvinders 
mindre fastlåshed i de reproduktive hjemlige gommål. 

4.12 Kvider og velfzerdsstat 

1 1995 levede 10,6% af de italienske familier under fattigdomsgrsxsen. 68% af disse 
familier levede i de syv sydligste Mezzogiomo - regioner. 1 Norditalien er 
arbejdslosheden på hojde med de nordeurops&ke lande 6,6%, medens den i Syditalien 
er på 21,746. Ungdomsarbejdsl@sheden er på 33,8%.iz6 

Det er kendetegnende for den italienske vetirdsstat, at den ikke er en integreret 
enhed, og at der ikke eksisterer universelle og nationalt dmkkende socialpolitiske 
ydelser, som kan sikre individet en minimumsindtregt. Forholdet mellem den italienske 
velfaxdsstat og de dispositioner, der er til I-ådighed for de italienske kvinder, er przcget 
af den italienske velfsxdsstats residuelle karakter.‘*’ Det vii sige, at den italienske 
familie overtager mange af de socialpolitiske aktiviteter, som f.eks den danske stat 
organiserer for individet. Per H. Jensen udtaler felgende om de italienske 
socialforsikringsprincipper: 

53 



” Man kan s&des overordnet konstatere, at socialpolitikken i Italien bistorisk 
overvejende har baseret sig på arbejdsgiverfiuansierede 
socialforsikringsprincipper, der er organiseret efter a&vivalensprincippet. Disse 
socialpolitiske principper tenderer til at reproducere de eksisterende 
statusforskelle i samfundet, hvorved socialforsikringen avler forskelle i 
karakteren af mznds og kvinders sociale medborgerskab.“‘” 

Den italienske velfaxsstat kan betegnes som en blsnding mellem en gennemfort 
residuel velfrerdsstat og en mere institutionahseret og moderne velfaxdsstat. Dette 
skyldes i hej grad, at der eksisterer gode barsel- og forreldreorlovsregler. 1 Italien er 
barselsorloven 20 uger og den @konorniske ydelse er 80% af l@men og kvindeme har i 
teorien ret til at vende tilbage til arbejdet 

Der er ligeledes etableret relativt gode daginstitutionsforhokl. Her er det interessant og 
af stor betydning for kvinders relative svaxe tilgang til arbejdsmarkedet, at 
drekningsgraden for de offentligt tinansierede bomepasningsordninger for bom under 3 
år kurr er 5%. For bom fra 3 &rs alderen til den skolepligtige akler (6år) er den 
85%.iZgSelvom det er svart at sige noget sikkert, om betydningen af disse 
drekningsordninger og de italienske kvinders muligheder for at genindtrtnde på 
arbejdsmarkedet, indikerer det nogle vanskeligheder. 

Der eksiiterer i Italien et Akaldt hustrubidrag. Det er en familiepolitisk ydelse, der kan 
opnåes hvis den svage part tjener mindre end 4 millioner lire om &et. Dette vil i 
praksis sige, at vedkommende lkke arbejder overhovedet, idet en normal arbejdsl@in er 
ca. 4-5 gange dette bel@b. Dette bel@b kan til&ynde italienske ms& til af fastholde 
deres koner i hjemmet. De velfsxdsstatslige arrangementer hetunder b@neydelser og 
hustrubiiget er indkomstafhamgige. Generelt kan det siges, at de italienske familiers 
levevilkAr er staxkt pivirket af de arbejdsgiverlinansierede forsikringsprincipper. 
Dette umuliggor en universalisering af minimun&vevilk&rene, og forstaxker 
apfattelsen af kvinden som en ikke-arbejdsmarkedsduelig person. Der foregår nemlig 
en lav grad af omfordeling af ydelser med få ber@te. Ydelseme er af en relativ lav 
kvalitet og den dominerende 8nansieringsform er forsikringsydelser. Den italienske 
velfaxdsstat kan i en skandinavisk sannnenhamg, egentlig ikke opfattes som en 
velhdsstat. 

Blandt de europa+ske lande er Italien det land, som med undtagelse af Spanien, har 
den laveste erhvervsfrelwens blandt kvinder. Det er dog kvindeme, som demonstrerer 
den mest dynamiske forandring. Det er både beskmftigelsesgraden og 
srbejdsloshedsgraden blandt kvinder der stiger. Det er specielt vigt&, at den 
traditionelle arbejdsmarkedsmodel, hvor kvinder kun havde midlertidigt arbejde, er ved 
at forsvinde. Det generelle trzek er, at de fleste kvinder er beskreftiget i service- 
sektoren, hvor kvinder er nået op på 40% af be&eftigelsen. Det er specielt indenfor 
bandel, turisme og restaurationsbranthen, at den kvindelige arbejdskraft optrreder. De 
flate af kviudeme med hoj tuklamrelse f& arbejde indexfor den offentlige 
administration, hvor arbejdsforhoklene ofte er mindre stressende og mindre 
konkurrenceprzeget. Det er af betydning for det fremtidige arbejdsmarked, at det 
offentlige italienske konkurrencesystem “sistema dei concorsi” favoriserer de 
kvindelige kandidater, fordi de kan udnytte deres hojere karakterer fia gymnasier og 
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umversiteteme. 

4.13 Det kvindelige arbejdsmarked 

Det italienske arbejdsmarked er på gnmd af den hoje arbejdsloshed pmget af 
manglende be&&igelsesforanstahninger. Det italienske 
arbejdsl#shedsforsikringssystem er organiseret efter helstatalige og obligatoriske 
principper. Alle l@wbejdere er således i princippet underlagt 
arbejdsl~shedsforsikringsprinciipet. 1 1990 modtog kurr ca 56.000 ud af italiens 
sammenlagte 2,6 millioner arbejdslose arbejds10shedsdagpenge.‘3cDet er Aledes ikke 
den store rolie, arbejdsl@shedsforsikringssystemet spiller i de velfaxdsstatslige 
politikker. Selvom dagpenge ikke spiller den store rolle, er der relativt strikse regler 
for varighedspetioden. Det specielle ved det italienske arbejdsmarkedssystem er, at der 
eksisterer et udbygget afskedigelsesprincip som forhindrer vilkarlige afskedigelser. Per 
H. Jensen udtaler: 

“Dette har udmontet sig i, at af ca 2,6 millioner arbejdslose i 1990 havde kun 
ca 468.000 arbejdslese erhvervserfaring, dvs. 82% af de arbejdslose er forste 
gsngs sogende på arbejdsmarkedet, og for gmppen af arbejdslose med 
erhvervserfsring forefmdes alternative arbejdsloshedskompenserende 
politikker.“‘31 

Man kan i hovedreglen oppebsxe afskedigelseserstatningen i 6 måneder. 
Arbejdsformidlingssystemet i Italien fungerer efter nogle meget k~nsdi&iminerende 
principper. Anvisningssystemet har en meget specie1 karakter. Det er ikke muligt frit 
for arbejdsgiveme at vrelge imellem den disponible arbejdskraft. De arbejdslose er 
rangeret på nogle lister som arbejdsgiveren ikke kan se bort t?a- Listeme har et 
socialpolitisk sigte, idet man “storer” point udfra, hvor lang tid man har were 
arbejdskzis, og hvilken fam&r situation man kommer fra. Listeme er kategoriseret på 
f0lgende m&le.?* 

1) arbejdslese, hvor arbejdslprsheden er for&rsaget af, at arbejdsforholdet er ophort, 
2) unge under 21, 
3) husm@dre, der leder efter arbejde, 
4) pensionister, der seger arbejde, 
5) allerede beslzftigede, der seger anden beskzftigelse. 

Det di&rim&rende er, at man inddrager den mgteskabelige status og denned 
kategotierer husmodre som en specie1 kategori Dette er uden tvivl med til at 
forstaxke opfattelsen af kvinder som horende til den hjemlige sfaxe. Udviklingen i 
krav, @sker og realiteter hos de kvindelige arbejdere har gået fia beskyttelse til lighed. 
Hvor lovgivningen og reguleringen af kvinde-og moderspargsm&let i begyndelsen af 
&rhundredet og under fascismen var udviklet udfra en “beskyttelseslogik”, har der i 
197O’eme og 198O’eme udviklet sig en “lighedslogik”.*33 

Loven om part-time (lavoro a tempo parziale) blev introduceret i den private sektor i 
1984 med lov nr. 863. 1 den offentlige sektor kom den i 1988 med lov nr. 554. Der 
eksisterer forskellige variationer af part-time begrebet. Det mest benyttede er at 
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arbejde et mindre smal timer hverdag. Der kau også bruges modellen, hvor der 
arbejdes nogle dage på fuldtid og tilsvarende dage holdes fri. Man skelner mellem part- 
time kontrakter, hvor kontrakten fra begyndelsen er baseret på halvtidsarbejde 
(stipulati) og kontrakter hvor man går fra heltidsarbejde til halvtidsarbejde 
(trasformati). Part-time arbejdsformeme er hovedsageligt benyttet af kvinder. 1 1992 
var der på kontrakt i Italien 219.898 halvtidsansatte. 75% af disse var kvinder. Der var 
53.546 personer med heltidsansmttelse, som havde sagt om halvtidsarbejde. Kvindeme 
repraxenterede 82% sf disse. 

Problemet med halvtidsansättelse er den svaxe karrieremzssige begraxtsning det 
sretter. Der iiudes dog regler om at firmaer som har halvtidsansatte og som seger 
heltidsansatte, skal give forsteptioritet til de allerede halvtidsansatte. Det bor mevnes, 
at man i Italien ikke kan forsikre sig imod arbejdsloshed, hvis man er 
dehidsbesk&iget. Fra 1980 till994 steg beskreftigelsesraten hos kvinder fia 22,6% til 
24,4%. 1 samme periode faklt den 4,8% hos mamdene. På trods af den betydelige 
stigning i kvindebeskmftigelsen var be&&igelsesraten nzesten den dobbelte hos mamd 
i 1994. Det er specielt i service- sektoren der er skabt flere jobs til kvinder. Kvinders 
lam-ringer udger nu ca. 80% af mrendenes &minger. 

Ungdomsarbejdslosheden for unge mellem 15-24 &r var i 1996 på 33,8%. For unge 
mellem 15-29 % var den på 26,1%. De regionale forskelle er stadigvrek enorme med 
hensyn til mulighedeme for at få arbejde. F.eks er ungdomssrbejdsl@sheden i 
Norditalien kun ca. 17%. 1 Syditalien er den på ca. 55%. 13’Det italienske 
snalyseinstitut CNEL har lavet understigelser der viser, at ud af 100 kvinder, som har 
universitetsuddannelse pr#ver 82 af dem at f& arbejde. Af de kvinder som kun har 
“Licenza elementare”(folkeskole) pr@ver kun 13% at få arbejde. 1 begyndelsen af 
198O’erne arbejdede 43% af de italienske kvinder i hjemmet som casalinga 1 
199O’erne er tallet nede på 37% fordelt på 45% i Syditalien og et gennemsnit på 33% i 
Mellem- og norditalien.’ Kun ca.12% af unge italienske piger bliver casalingaer. 1 
Mellem-og notdimlien er det 6%, der foretager dette vslg og i Syditalien ca 21%.137 

4.14 Kvinder i karriere 

De italienske kviuder optrmder i 199O’eme på alle karriere-mveauer i det italienske 
samfund. 1 en undersfigelse med titlen ‘kviuder i mandeprofessioner” katt det ifolge 
den italienske arbejdsmarkedsforsker Patrizia David udledes, at italienske 
katrierekvinder handler udfra et monster som er prnget af krav om harmoni mellem 
familie og srbejde.‘% 

Kvinder finder ligeledes arbejde indenfor omrader som personligt og professionelt 
ligger tzct på deres “natur”. Indenfor dommerstanden finder kvindeme ofte srbejde ved 
mindre domstole. Indenfor hegestanden er kvinder oftest beskmftiget med 
forskuingsomr&der, der har med moderskab og b@m at gore. Kviudelige advokater er 
oftest beslzftiget med famihesp~rgsmål Kvindelige entrepren@er er oftere 
beskzftiget med service end deres maudlige kollegaer. OBentIige kviudelige 
admiuistratorer er kun sufrkt repraxenteret indenfor skole- og forskningsomr&det. 
Fagforeningskvinder er i mindre grad end mrend beskmftiget direkte med de politiske 
beslutninger. Kviudelige journalister er mest beskseftiget med uge- og mtiedsblade og 
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sjreklent med politikstof. Indenfor den politiske verden er kvinders arbejde mest 
relateret til det sociale, kulturelle og sundhedspolitiske omrAde.‘3gDer er tlere kviuder i 
de mindre prestigefyklte og mindre @konornisk iudtzgtsgivende brsncher. Det er svart 
at udtale sig om hvorvidt disse m0nstre skyldes mandlige dikrimiueringsmekanismer 
eller om kvindemes katrierevalg skyldes, at de ensker at kombiire arbejde og 
familieliv på en mindre stresset måde. 

Kelge Patrizia David udviser kvindelige advokater en mindre autoritser opforsel 
overfor deres klienter. De handler ligeledes ikke i samme grad som mamd udfra 
konkurrence - psrametre som lon og prestige etc. De opfatter ofte deres rolle som en 
slags psykologisk st@&, og de er mindre konkorrende overfor deres kollegaer. Det 
samme ger sig gmldende blandt de kvindelige keger, hvor de terapeutiske aspekter 
priorlteres h@jere end de diagnosticerende aspekter.i40 Kvindeme seger i stotre grad 
hen imod de erhversomrader, der har et stort personligt ansvar som kendetegn. 
Isabella Peretti for ministeriet fra lige rettigheder udtrykker tendensen til at kvinder 
seger herdmod det private erhversliv således: 

“Om tendenseme for kvindeme på arbejdsmsrkedet kan siges, at kvinder har 
langt mete lyst til at blive ivsxks&tere og arbejde i det private erhversliv. Det 
politiske liv slmemmer derimod stadig mange kvinder. Det virker som om 
kvinder har opgivet dette korrmnperede mandeområde”. 

Selv iudenfor erhverslivet er de kommunikative aspekter af kvinders habitus hojt 
prioriteret af kvindeme selv. Det er et meget komplekst evalueringssystem, der er 
igangsat når de italienske kvinder vzelger livsstrategier; de er mindre traditionelle og 
bureaukratiske; de er mindre programmerede og mere omstillingsdygtige; de kan bedre 
forene sig med et mindre lineaxt karriereforlob. Det giver efter min opfattelse mening 
at snakke om en “kviudelig arbejdsmcdel” for kvmder i hojere stillinger. 

4.15 Kvinder i politik 

Hvad er årsagen til, at s% få kvinder bessetter de institutionelle stillinger, tt& der lidt 
provokerende sagt, er så mange af dem? 1 hvilken grad er de kvindelige reprasentanter 
i de politiske institutioner et kvalitativt eller kvantitativt parameter? Der er ingen tvivl 
om, at det er vigt& for de italienske kvinder at blive en storre del af det institutionelle 
system. Dels fordi de ved at optage de institutionelle pladser kan skabe hurtige 
malbare resultater, men også fordi de ved deres tilstedevzrelse er med til at forandre 
de strerke mandedominerede vsxdismt, der eksisterer i den politiske og institutionelle 
verden. 

Fra den femte periode i 1948 til den ellevte parlamentsperiode i 1992 er den kvindelige 
repraxentation varieret fia mellem 2,8% (1968-1972) til 13% (1992-1996). Et stort 
spring skete i 1976, da den kvindelige representation steg tia 3% til6.7%. 11993 blev 
den nye administrative valglov afprevet. Loven skulle sikre, at ingen af de to kon var 
reprmsenteret med mere end 66% i parlamentet. Loven blev allerede i 1995 gjort 
ugyklig, fordi den gik imod de grundlovssikrede rettigheder om, at der ikke matte 
tages hensyn og forfordeles overfor kon. Det blev så istedet for op til de italienske 
partier at serge for en ligelig k~nsfordeling 
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Indenfor de sidste flre % er der på det nationale plan sket en formindskelse af autallet 
af kvinder i politik. 1 1994 var der 95 kvinder i deputerksmmeret og 29 i senatet. 
Kvinder udgjorde ialt 13,1% af de folkevalgte. 1 1996 var der 67 kviuder i 
deputerkammeret og 26 i senatet, hvilket udgjorde 9,9% af de folkevalgte. Dette er 
markant under det europmiske gennemsnit. Der er dog en stigende representation af 
kvinder på det lokale institutionelle rdveau. 1 en undersegelse, om kvindelige italienske 
parlamentsmedlemmers hverdagsliv, beskrives det institutionelle sprog og de daglige 
rytmer som vaxende meget ‘tnaskuline”. Det fremstår som en stor psykisk belastning 
at deltage i dette msndespil.‘41 

Undersågelsen blev foretaget med 29 kvindelige parlamentsmedlemmer, som alle var 
blevet valgt ved parlamentsvalget i 1994. Det svarer til ca 35% af de valgte kvindelige 
parlsmentsmedlemmer. Undersogelsen fokuserede på problemer med at trade ind i 
parlamentet, den kvindelige solidarket blandt de valgte kvinder, mulighedeme for at 
maskuMsere sig og mulighedeme for at genopstille.‘” Alle de adspurgte kvinder 
bmgte mere end 8 timer om dagen på det politiske arbejde og ca. 70% havde en 
universitetsuddsnnelse bag sig. 60% af de adspurgte kviuder havde vsxet politisk 
aktive i mindst 15 år, iuden de kom i psrlamentet. Dette indikerer klart den lange 
“indk~rselsfax” som kvinder må igennem. Der er en udbredt tradition for, at 
kvindehge parlamentsmedlemmer forlader den politiske scene efter den forste 
parlamentsporlode. 

Udover de socio-kulturelle vanskeligheder, som kviuder har med at begå sig i den 
institutionelle verden, skal det nsxnes, at de politiske partier i Italien ikke har tradition 
for at opstille ret mange kvinder på listeme. Der er selvfelgelig sket store sxdringer 
indenfor de sidste par år, men ikke desto mindre eksisterer der stadigvmk msrkant 
kvindelig utih?edshed med de m&uhue “logikke?’ i den politiske verden. Der 
eksisterer lovgivningstikag, som skal Oemme den kviudelige reprzsentation, men disse 
bliver ikke efterkommet i praksis. Det er ikke de overordnede diskursive forhold der 
forhindrer kvinders deltagelse - men derimod de decent& diskurser som befolkningen 
er baxere af. En del af de adspurgte kviuder udtrykte problemer med at overbevise 
familien om det “rigtige” i at have en politisk karriere som kvinde.‘43Generelt for 
udsagnene er, at de kvittdelige parlamentsmedlemmer har måtte tro ekstremt meget på 
dem selv for at komme den indirekte og direkte dislmmination til livs. Det naxnes dog 
også med stor relevans for den politiske kultur i Italien, at det er en fordel at vsxe 
kvindelig psrlamentsmedlem, fordi kvinder ikke så let som msmd bliver associeret med 
korruption og ubaxlerlighed’” 

4.16 Opsamling 

Et af fornAene med dette kapitel var at diskutere hvilken rolie den symbolske 
representation spillede i de italienske kviuders hverdagsliv. De italienske kvinders 
samlede symbolske kapital må siges at were lav. Hverken de @konorniske, sociale eller 
kulturelle kapitalfotmer arbejder for en styrkelse af den italienske kvindes 
samftmdsmzssige position. 0konomisk har kvinden vaxet afhsmgig af msnden. Hun 
har ikke i så hoj grad deltaget i det politiske liv. Dette har forstaxket den domiuerende 
opfattelse af kvinden som moder og hustru. Den traditionelle kviudeidentitet et par 
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generationer tilbage, var prmget af en meget unik kvindetiLstedevrerelse, som på trods 
af en mangeartet aktivitet ikke resuherede i symbolsk vaxdi. Kvinders civilrettigheder 
og offentlige symbolske ressourcer var mimmak. Det produktive kvindelige arbejde 
havde, selv om det var en del sf den samlede famihejndkomst, meget hdt synlig social 
og ekonomisk betydning. 

Der kan spores et skift i den m&de de italienske kvinder problematiserer 
k@rsproblematikken på Der er sket en diskursiv forrykkelse med fokus på 
distribuetingen af magtstihinger og magtprocesser. Der er som i Danmark en tendens 
til, at fokus er på de magtstillinger som kviuder besidder og &ke den traditionelle 
k@ns*ering. 

Man kan stille sporgsm&let om, hvorfor de italienske kvinder ikke udfordrer normen 
mere end de ger. Renate Siebert berorer forboklet med kvinders klarsyn. Kvindeme er 
istand til, p.g.a deres udehtkkethed tia magtspillet at se det lidt komiske og barnlige i 
mauderitualeme. Renate Siebert har et begreb hun kalder “snediiheden i den 
kvindelige imp~tens.“‘~~ Begrelxt refererer til de modstandsstrategier, som kvinder 
kan udvikle ved ikke at stille sporgsm&tegn ved og samtidig ikke skulle deltage i de 
mandedominerede magtritualer. Ved at undgå at m&le sig med mrendene kan kvindeme 
udvikle pmktiske modstandsstrategier i hverdagslivet, som reelt har storre betydning 
end rmendenes symbolske magt. Generelt for Renate Siebert’s konsopfattelse kan dog 
siges, at hun fokuserer på den kropslige beherskelse, som kvinder er underlagt. 
Kvinder bliver, if@lge Renate Siebert, dobbelt fremmede i deres vaxen i det moderne 
samfund; fremmede i forhold til den sociale og politiske verden, som er konstrueret på 
deres ekskludering; tiemmede i deres eget hjem i forhold til hvad de f@r har betydet og 
fremmede overfor deres egne kroppe. Jeg syntes, at Renate Siebert, i for hoj grad, 
fastl&ser de italienske kvinder i en “kropslig elendighed”. 

Der eksisterer stadigvzek mange klicheer om kvjnders jomtiuelighed, som ikke 
refererer til en fysiologisk tilstand, men som har en social betydning. Dette kan ikke 
betvivles. Men det er ikke frugtbart, på en så strukturel vis at aualysere forskehe og 
forandringer mellem forskellige generationer af kvinder, fordi en kvinde i sit liv, kan 
skifte identitet flere gange. Det retleksive aspekt og dens betydning for kviudemes 
strategiske livsvalg bor derfor betones mere. Maria Minicuci bruger begrebet at 
“eksistere uden en identitet” til at beskrive den symbolske vokl, som kviuder er 
underlagt. Hun fokuserer p&, hvorledes kvinders reproduktive rolie er vigtig - men 
ikke på det symbolske plan. 

Nella Ginatempo ber@rer det sseregne ved den kvindelige vaxen og fremtrsxkAsesform. 
Disse er forbundet med kviuders forpligtigelser og begramsninger rumligt som rituelt. 
Nella Ginatempo nedprioriterer de mest fortvivlende og grusomme aspekter af det 
mandlige herred@nme; den seksuelle vold indenfor mgteskabet, tabuet omkring krop 
og feminitet, de u@tskede aborter og de undertrykkende skzbnefolger af 
kvindeeksistensen. Hun snakker om den “romantiske flugt” som mange af hendes 
formedre valgte. Et valg baseret på et krxlighedsfyldt qteskab med et minimum af 
vold. Nella Ginatempo fokuserer mere på de refleksive og moder&iske elementer i 
de italienske kvinders Liv. Den kvindelige identitet er en slags symbohk produktion, 
der bla bliver formet af individernes interaktion med hinanden. Ligeledes fokuserer 
hun meget på uddannelsessp~rgsm&t i forbindelse med de unge kvinders 
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livspotentialer. 

Opdelingen af piger efter uddannelsesbaggrund er et vigt& parameter til at forstå, 
hvilken subjektivitet.sdanueLse de vil gentremleve, og dermed til at forstå de muligheder 
de har til at leve et liv i opposition til deres ‘historiske skzbne”. De yngre kviuder er 
karakteriseret af en evne, lyst og mulighed til at gentolke fortidens mytiske forklaring 
om kviuders rette skmbne. Nutidens generation af unge italienske kvinder og deres 
m$dre er de forste som har levet sammen med mrend i de offentlige institutioner; i 
skolen, på universitetet og i det politiske liv. Emanciperingen af kvindeme har skabt 
bedre muligheder for selvbestemmelse og selvrealisering og skabt en markant 
anderledes kvinde-etik. Hvor mange veje kviudeme lader stå åbne, nåt de overvejer 
deres fremtidsmuligheder, og hvilken kulturel kapital de er i besiddelse af i form af 
uddatutelse, kan ikke overbetones. Der kan dog rejses en strukturkritik af Nella 
Giuatempo’s kategorisetinger. Der er selvfolgehg andre parametre end 
uddannelsesbaggnmd, der afgflrer kvindemes skrebne. 

Den massive kvindelige indtrszden på arbejdsmarkedet åbnede op for praktiske og 
teoretiske konceptushseringer om familiens “funktionst+wming” og kvinder som 
“fuldendte” borgere. Konceptet om “doppia-presenza” (den dobbelte tilstedevserelse) 
blev lanceret i slutningen af 197O’eme. Det var de nye kvinderoller som gav nsxing til 
dette teoretiske begreb. Begrebet refererer til den kompleksitet af bereningsflader, 
potentialer og ansvar som de italienske kvinder tik mellem de tre tunge dikotomier; det 
offentlige ovetfor det private, famihen overfor arbejdsmarkedet og det personlige 
overfor det politiske. Den dobbelte tilstedevaxelse på arbejdsmarkedet og i hjemmet 
åbnede op for en ny praktisk og mental kvindeeksistens. Begrebet bor dog opfattes 
som en blsnding mellem en idealtype og et analysebegreb, idet det dzekker over mange 
forskelligartede hverdags- og overlevelsesstrategier, som kun har det til fmlles, at de 
berorer den private- og den offentlige sfaxe. Om betydningen af ordet “dobbelt 
tilstedevsxelse” krm siges, at det nu kau bruges som en normalitetstilstand både i syd 
og notdimlien. Den er nu interiotiseret som en etisk vaxdi Men selvfolgelig er der 
stor forskel på den syd- og norditalienske udgave af dobbelt tilstedevaxelse. 

Den traditionelle kvindemodel casalinga - kone - moder taber terrsm. Det er stadig 
f&rre unge piger som bliver casalingaer. Der fremstAr to klare monstre: De yngste 
generationer af piger er tvunget til på ubestemt tid at udsmtte vigtige livseksperimenter 
på gnmd afde store vanskeligheder med at indtrmde på arbejdsmarkedet. De forbliver 
derfor boende henge i deres bamdomsfamilier. 

Der er sket en ekstrem stigning af kviudehge studenter i Italien. Dette medf0rer en 
markant andring i pigemes sociale position. Den egentlige “revolution” hvis man kan 
kalde den det, setter sig igennem blandt 25-30 Arige, idet det er her der sker det 
afgflrende fakl i den traditionelle kvindemodel Det overordnede billede/scenarie for de 
unge italienske piger kan beskrives Aledes; de svaxe betingelser for at indtrmde på 
arbejdsmsrkedet og apnå en privat#konomi, inden man forlader barndomshjemmet, 
udsztter afgangen fia tämilien, og “forsiuker” bryllup og det forste barn. Medens der i 
1990 var 51,8% af de unge mellem 18 og 34 &r som boede hjemme med deres 
for&lre, er taIlet steget til 58,5% i 1996. 1 Norditalien er det mere udbredt, at den 
samlede familieindkomst er sammensat af to indtmgter, hvorimod store dele af 
Syditalien stadig er prmget af modellen med manden som eneforsorger. 
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Selvom de unge italienere bor kengere hjemme er der sket en udvikling i relationeme 
mellem foneklre og bern. Årsagen til, at de unge bliver boende så lange hjemme 
skyldes ifelge aualyseinstituttet ‘Tres”, at de unge italienere @sker at faxdiggare deres 
uddannelse inden de flytter.‘“Den traditionelle overvejelse og problematisering med at 
blive boende hjemme til man bliver gift er reduceret som livsstrategi. AIgteskabet er 
dog stadig den dominerende årsag til, at de unge italienere forlader familien Der er 
ikke mange som vmlget at bo for sig selv. Flertalk% af eneboere er personer som har et 
brudt regteskab bag sig. Der er dog forandringer i rcgteskabets stabilitet. Skilsmisser 
og separation indtraxler oftere og tidligere i mgteskabet. 1 1996 var der ca. 1,8 
millioner italienere som blev separeret eller skilt.i4’ Man kan dog ikke sige, at der er 
ved at udvikle sig en markam forandring i familie- og samlivsformeme. 

Hverdagslivundersogelsen fra det italienske parlament viste, at der er markante socio- 
kulturelle problemer forbundet med at deltage i det politiske liv. De maskul& logikker 
er svsxe at tackle for kvinder. Arbejdsmarkedstilknytningen er meget forskellig for de 
italienske kviuder. Der er kvinder som bliver indsluset på arbejdsmarked i &ne lige 
efter bryllup og barnefodsler. Der er de kvinder som forlader arbejdsmarked på grund 
af familimre gnmde. Ofte som konsekvens af tvang tYa manden. Der er ligeledes de 
kvinder som aldrig har vzret i ber@ing med arbejdsmarkedet. For de kvinder har 
casabnga-figuren stadig en stor attraktion.‘” Ligeledes er der de kvinder, som bliver 
iudsluset sent på arbejdsmarkedet. Hovedsageligt efter at bomene er blevet voksne. 
Det er karskteristisk for disse kvinder, at de ikke indtrsxler på arbejdsmarkedet af 
#konorniske årsager, men mere på grund af sociale årsager, såsom at få en ny identitet 
og mete selvrespekt. 

Den dobbelte tilstedevsxelse åbner op for nye sociale relationer og ny social status. 
Den dobbelte tilstedevsxelse, også bare på det emancipatoriske plan, er den storste 
forskel på de gamle og nye tider i Italien. Et vigtigt element, for de selv de mest 
emanciperede piger, er dog stadigvazk faunlie og moderskab. Dette på trads af nye 
tedefinitioner og nye symbolske vaxdier. 
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Kapitel 5. Den italienske mand 

51Indledning 

1 dette kapitel vil jeg diskutere, om man kan udvikle en sociologisk forståelse af 
nmskuhitet, skede de forskellige typer af maskubmtet og samtidig forstå dynamikken 
imellem dem Ligeledes diskuteres, hvordan maskuliniteten er konstrueret og 
vedligehoklt i det itshenske samfund. Dette iudeholder en diskussion af axesbegrebet- 
og machismofsmomenets konkrete udbredelse blandt italienske maxd. Jeg vil hsevde, 
at der i Italien, modsat i Damnark, eksisterer en universalitet af maskuline dyder, som 
er vaxhat og oprethoklt af både mamd og kvinder. De maskuline dyder er en del af de 
offentlige og kollektive reprresentationer. Dette kommer suerkest til udtryk i 
klientelisme-mlationerue. 

52Maskulinitetsforskniitetsforslrning 

MaskuKtetsforskning er et emue, der ikke har vaxet berort meget i k&rsforskningen. 
Årsagen til dette er, at nieget samfundsforskning og bistorieskrivning hovedsageligt 
har haudlet om msmd og mandlige beromtheder. Der har derfor blandt konsforskere, 
som hovedsageligt har vazret kvinder, vreret en tendens til at fokusere på kvinders 
position i samfundet. Maskubmtetsforslrning har måske også vaxet svrert at tage 
alvorligt, fordi det kan opfattes som en pseudodisciplin, som kun har til formål at 
bekmfte en eller anden form for patriarkal& herredomme. Dette har medfort, at der i 
nogle femiuistiske kredse har vsxet en skepticisme overfor den maudlige 
objektligg@else. Der er ikke skrevet meget om, hvordan msend opfatter sig selv, 
uafhamgigt af de femiuistiske patriarkatsteorier. Der har vaxet en tendens til, at 
msndestudier bar haft et psykologisk prreg. Feministstudier og homoseksualitetsstudier 
har derimod vaxet både psykologiske og politiske i dems udtryksform. 

Maskuhnitet- og wesforskning er et svsert emne at beskrive. Nutidens sociologibeger 
bugner ikke ligefrem af referenter til studier af axe og maskulinitet. Det er interessant 
for mig som dansk forsker at beskaSge mig med bLa axe og maskuliuitet, idet sere 
og machismo ikke har den store kulturelle betydning for hverdagslivet i Danmark. 
Nogle ville fristes til at sige, at de traditionelle maskuline dyder nresten er udslettet i 
Danmark. En indikator på dette er f.eks den uforståelighed, mange danskere med god 
grund, har over for de mandlige axeskader, der eksisterer blaudt de danskem rockere. 
De dominerende k0nspolitiske diskussioner i Danmark har, udover de politiske 
repra?sentationssp0rgsm8, omhaudlet den påståede sta%ke feminisering af den 
offentlige sektor og unge drengeb!rnns manglende muligheder for at udvikle maskuline 
identifikationsmodeller.t4g 

Mit k@rsteoretiske udgangspunkt er, at det maudlige kon ligesom det kvindehge kon 
er konstrueret udt3a såvel biologiske som sociale faktorer. Jeg tror, at der skal 
vidtr&kende sociale analyser til for at forstå maskulinitet. Det maskuline og 
mrduktet er ikke kon noget der foregti inden i hovedet eller “mellem benene” på 
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mrend. Maskubnitet er forbundet til den @konorniske og sociale verden og til de 
politiske institutioner. K@tsrelationer er fundamentale komponenter i sociale 
strukturer og dermed af stor betydning for vores kollektive skmbne. Offentlige 
iustitutioner er altid k@isdomiuerede ikke kun i en symbol& og metaforisk forstand 
også substantielt. 

Det er svaut at typologisere omkring maskulinitet, fordi der, som i beskegtede 
diskussioner om femiuitet og seksualitet, ikke er skabt en enighed om det essentielle i 
begrebet. Maskuhnitetsbegrebet bor opfattes meget relationelt. Det maskuhne 
eksiiterer kun i kontrast til det feminine. 1 mnsten alle kulturer best& en del af 
ma&uhn&ten i at g0re noget som på en eller anden m&de er forbudt for kvinder. Altså 
at have visse områder og ritualer, hvor kvinder ikke deltager. 

Er der en ensartethed i mandekroppe verden over? Jeg tror, at Amagen, til at 
st0rstedelen af mrends kroppe er bmrere af den samme “naturlige” ma&ubmt 
skyldes historisk overlevering om, hvordau maxtd konkurrerer, elsker, spiser, osv. Dzi 
kropslige optrreden er en blanding af symbolske, sociale og kropslige energier. Det 
konstruktivistiske element består i, at det maskuline er et produkt af et socialt 
konstruktionsarbejde. Dette angår både de ovetfk&ke adfaxdsformer og de dybeste 
impulser. De forskellige maskulinheter er hovedsageligt retfaxdiggjort på baggrund af 
de anatomiske forskelle. Men disse forskelle st& til radighed for en hvilken som helst 
social konstruktion. Dette er homoseksuel politik og praksis et klart eksempel på. 

Diskussionen om maskuh&t er ekstremt vidtfavnende og iudbefatter omrader som 
forbrug, institutioner og sociale kampe. Det er vigtigt ikke at fasttiyse 
maskuhmtetsdebatten til at omhandle et “maskolim objekt”, en slags karsktertype i en 
Wiilm Reichsk forstand, selvom det selv-hrilgelig er et vigtigt element.i5” Det gAler 
om at åbne op for forståelsen omkriug, hvilke relationer og processer der eksisterer 
mellem msmd og kvinder og mellem mmnd og mamd. Maiustream-maskmimtet er på 
institutionel vis forbundet med magt og dominans og modstand mod fundamentale 
samfundsamdringer. Den engelske sociolog Victor Seidler fremhsxer, at hvis der er en 
krise i maskuliniteten er mamd nok de sidste til at indromme det. Mamd har ofte 
tilbagelmnet tamkt, at feminisme kun angik kvindeme og kvindeme skulle have plads 
til at udvikle deres lighedsvisioner. Det bedste msmd kmme gore, var at lade kvinderne 
kznmpe for civilrettigheder, som mamd forlaxtgst havde erobret. Mund skal ifolge 
Victor Seidler laxe, at femiuisme også angår dem, og at femiuismen ikke har svar på 
alL’51 

Karakteristisk for det “maskuhne herredsnnme” er, at selvom det er et fatal af mznd, 
der tjGsk og mentalt kan opfykle de normative krav, der stihes til en “tigtig” maud, 
eksisterer der en udbredt folkloristisk forståelse omkring ntivendigheden af at 
opretholde de maskubne myter og fortie de mest latterlige elementer heri. Den 
maskohne “sammensvsergelse” best5r i, at de arketypiske maskuline udtryksfotmer 
således altid står til rådighed, også for den ‘halve” mand. Ovemxevnte tese er selvfolge 
en grov, men alligevel vigtig, generalisering for forståelsen af de maskuhne logikker. 
Maskuhnitet og maskulin adfaxd er i haj grad forbundet med kollektiv optrmden. Det 
kan udfokle sig i rene mandeforsamlinger eller med kvindelig tilstedevaxelse. Det 
krzver dog altid kollektivltet. Det er ofte gruppen og ritualeme som barer og skaber 
maskuhniteten. 
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Den kropslige f&lse af maskulinitet er af stor betydning for de sociale processer. Den 
fysiske styrke og den mentale rationalitet, som mrend har lettere ved at opbygge, ber 
ikke underdrives i diskussionen af k@tskonstruktionen. Bob Conuell har et begreb han 
kalder “heterosexual sensibiity”.‘” Det refererer til de msmd som har overtaget mange 
overvejende feministiske vserdier om demokrati, lighed og sensilibiitet, men som 
samtidig har bibeholdt en velbehag ved deres maskubne mentalitet og fysiske styrke. 
Begrebet virker ikke radikalt i forhokl til homoseksuelle mrends evne til at 
problematisere de dominerende konspolitiske attituder. 1 forhold til “protest 
mascubnity”, som er et begreb Bob Connell bruger til at beskrive reaktionzre 
mandeattituder, som bla giver sig udtryk i vokl i almindelighed og voldtsegt mod 
kvinder, er det yderst progressivt 

5.3 Mznd og vold 

1 den vestlige kultur er den fysiske f&Ase af mandighed og feminitet central i forhokl 
til vores fortolkning af kon. Det maskul& er bLa forbundet med en muskukis krop, 
åbne posinner, måder at se på og r&ler at dyrke sex på De fleste relaterer det 
maskubne med noget handlekmftigt, noget potent og rationelt, idet maskulinitet p% en 
eller anden m&le er forbundet med en formegtelse af f&.lser. Opfattelsen af, at nnend 
ikke kan a%lre sig er stadig i visse sociale milj@er udbredt og accepteret. Maskulinitet 
er udover at vmre forbundet med autoritet og institutionel magt også forbundet med 
fysisk vold. Victor Seidler beskriver, hvor svart det er for mamd at smdre opforsel: 

‘We cannOt simply wish away our angry and violent impulses or our tendencies 
to control and dominate”.“3 

Anthony Giddens ha+vder, at voldtmgt er et desperationssympton på 
mandeherredomrnets tilbagetog.‘54 Af betydning, for om der tinder en nedtoning sted 
af traditionel arbejderklssse maskmimtet med det dertil ofte herende rigide kvindesyn, 
kan f.eks vare; konfrontering med demokratisk lederskab, politisk aktivisme, 
grzsrodsarbejde m.m. Den italienske sociolog Marco Deriu fren&ver, at den 
mandlige vold er et tegn på krise i patriarkatet. Det er et forseg på at genvinde det 
tabte terrmn og de symbolske vaerdier indeholdt heri. Konkret om seksualvold og 
“naturligheden” af denne hsndling udtrykker han: 

‘Vi har som mznd alle provet at have felelsen af, at muligheden for vokltregt 
var indskrevet i vores kroppe, i vores forestilling og i voms kultuP.155 

Han filosoferer med udgangspunkt i krigen i ex-jugoslavien over forholdet mellem 
mamd og nationalistiske ideer. Hvorfor er det oftest ms&, som er betaget af de 
nationalistisk tanker? Han ser en sammenhsmg mellem den politiske og den seksuelle 
msndekrop. Der er tegn på “revanche” i den politiske mandekrop i Italien. De 
lokalistiske f@erationstanker hos bLa partiet Lega Nord tolker han som mamds forseg 
på at genvinde viriliteten i Norditalien Marco Deriu er ligeledes en af de personer, 
som ser en sammenhmng mellem stigende pmdoiile tendenser i samfundet og den 
truede ma&linitet. Mamd har problemer med de stigende krav fra voksne kvinder, og 
soger tryghed hos yngre piger. Sociologeme Cladio Vedovati og Stefano Ciccone 
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hävder, at voldtazgt, ligesom prostitution forneller os, hvordan den normale mand 
handler, nr% hau er ude af stand til at bekende sit begrer uden brug af vald og 
markedsg@else.‘56Den italienske psykoterapeut Davide Bertorelli fiemhrever, at 
msmds problemer med at sztte ord på deres f&lser ofte resulterer i vokl - mznd 
bytter ord ud med vald.‘” 

Den danske sociolog Hetig Bech mener, at det mandlige kon kun kan vise sig på sin 
fysiske overlegenhed. K@isproblematikken har derfor et specielt udtryk indenfor 
sporten og seksualitetens omr&de. Han siger, at det specielt er indenfor sport og sex, 
at mandigheden kan fejre sin indiskutable modsaming til kvindeligheden.‘“Henniug 
Bech fokuserer på, hvorledes den negne krop er af betydning for skabelsen af 
mandigheden og dermed, hvordan den kan demonstrere sin overlegenhed og 
forskellighed overfor kvinden. Hetig Beck rejser hgeledes sporgsmålet, om mamd 
har et stort onske om samvmr med andre mrend. Det kalder Henning Bech 
“mandslsmgsel”. Af betydning for graden af mandskengsel er, hvor stort et rum for 
marklighed der eksisterer i den givne kontekst. 1 Italien og andre sydeuropeiske 
kulturer eksisterer der ikke den samme form for mandslamgsel, idet der er flere rene 
mauderum og en amlerledes tradition og ‘Wladelse” til offentlig kropslig beroring 
mellem rmend. Jeg husker, hvordan jeg selv lik et chok, forste gang en itaJienske maud 
tog mig under armen, medens vi gik og snakkede på gaden. Det er udbredt kutyme, at 
se italienske mamd slentte afsted “srm i arm”. 

5.4 Bre og social position 

Jeg tror, at alle samfund er påvirkede af reresforhold. A3re og skam er ikke noget 
muslimer og katolikker har patent p& selvom det i muslimske og katolske samfund har 
storre betydning, for hvordan befolkningen lever i hverdagen. A3resforskniugen er 
desvmrre et område, som er meget forsomt blandt forskem hagen til dette er nok, at 
zre kan sammenligttes med magi, og sz&skussioner derfor er meget komplicerede. 
Man kan sige, at socialforskere ofte er skrmmt af emnet, hvorimod moralister mere er 
tihrukket af emnet.“’ Julian PittBivers udtrykker : 

“An honour, a man of honour or the epithet honourable can be applied 
appropriately in any society, smce they are evaluatory terms, but this fatt has 
tended to conceal from the moralists that not only what is honourable but what 
honour is have varied widiin Europe from one period to another, from one 
region to another and above all from one elass to another. The notion of 
honour is something more than a means of expressing approval or 
disapproval. It possesses a general structure which is seen in the institutions 
and customary evahrations which are particular to a given ~ulture.“~~ 

Det der ger mresforskning vigtig, er, udover betydningen for individers alvorlige 
livsvalg, betydningen for det ikke mAlbsre i hverdagen. 1 mange muslimske lande kau 
familiemedlemmerne via deres opforsel bibringe skam eller rere til den samlede 
“familiepulje”, og familiens samlede status har enorm betydning for dets medlemmer. 
&e er ikke kun relateret til enkelte personer og deres evne til at heste bifald og 
billigelse men også af betydning for institutionelle forhold og bredt accepterede 
szdvaner og skikke. Det skal imidle.rtid slås fast, at sure ferst og timmest har med 
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forrang og det at overgå andre at g0re. Der er noget universelt omkring det at sejre i 
en kamp om rere; at få styrket sit omd0mme og se taberen ydmyget. Dette bliver 
forstarket, hvis der er vidner tiL Betydnigen af en mrbar optrreden varierer selvf0lgelig 
meget afhrengigt af tidsperioder og kontekst. F.eks eksisterer forestillingen, om at 
~reskrznkeLse kun kan genvindes ved blodsudgydelse og duel, lnm i få kulturer. 

AZre kan siges at vrere ens selvopfattelse - sammen med samfundets apfattelse af en. 
Ah.4 er mre sammenhazgen mellem et samfunds idealer og den måde som individet 
kan personilicere disse idealer. Det er retten til stolthed, dyrkelsen af sit eget vmrd og 
samtykken af denne ret Julian Pitt- Bivers udtrykker: 

“ Honour is the valt of a person in bis own eyes, but also in the eyes of bis 
society. It is his estimation of his own worth, his claim to pride, but it is aLso 
the acknowledgement of that claim, his excellente tecognized by society, his 
right to pride.“‘6’ 

Det interessame sp0rgsmAl er så; hvem bestemmer, hvad man skal g0re for at apnå 
status? Hvordan og på hvilket grundlag er retten til mre vrerdsat? 1 forhold til denne 
athandling er det prrecist sp0rgsm&let omkring, hvor meget de uskrevne regler om 
sure-skam relationen betyder, i forhokl til de katolske og traditionelle doktriner. Hvis 
man meget enkelt skal sige, hvordan ære - skam ssmmenhrengen fungerer, kan man 
sige, at hvis der er en stzrk f0lelse af zre, inspirerer det til en mrbar opf0rseL Denne 
opf0rsel modtager så en slags erkendelse og accept, hvilket etablerer et “ty”, der så 
igen og igen bliver vmderet. Det er vigtigt at forstå, at rere og skam - begrebeme ikke 
kan forståes uafbamgigt af hinanden. Naser Khader udtaler: 

“De udg0r to yderpunkter af samfundets vzrdiskaIa. Det er ved at betragte det 
f0rste som en bel0nning og det andet som en st& at den enkelte udformer sin 
adfaxd. Hvis et individ vil have social vrerdighed og status i familien og 
samfundet, må det leve op til nogle bestemte samfundsnunssige idealer. Kan 
individet ikke leve op til andres forestillinger om mrefuld opf0me1, induzder 
skammen.“‘62 

Det universelle i begrebsligg0relsen er, at individet skal leve op til nogle uskrevne 
samtimdsmressige idealer. Det interessame for samfundsforskeren er så at unders0ge 
og detinere, hvor meget spmnding og kontroversislitet der er indeholdt i zre-skam 
relationen. Om rerens betydning i bred forstand, tror jeg, at den overalt i verden stadig 
er forbundet mest med kvindelige familiemedlemmers seksualitet. En af de analytiske 
påstande, jeg vit fremf0re, er, at aressp0rgs&t skzrer igennem alle sociale 
klassjfikafioner og deler folk op, i dem der har sere, og dem der ikke har. Men man kan 
naturligvis ikke se bort fia sociale klassiftkationer, når betydningen af a%esforhold skal 
vurderes. Ligeledes b0r man inkorporere det forhokl, at hvis rere etablerer status og 
hvis status er tillagt ved fadslen, kommer mre ikke kun tia individuel omd0mme men 
også fra en persons arv og forhistotie. 

Et sp0rgsnAl man må stille sig er, om hvorvidt omd0mme og status er et sp0rgsmål 
om stolthed eller praktisk udnyttelse. Ligeledes b0r det inddrages, om hvorvidt 
soresregleme bliver efterlevet i praksis. Bliver de opfattet eller udlevet mest. Pierre 
Bourdieu fremhmver: 
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“But are the values of honour reahy the ideal norms that everyone accepts and 
feels bound to respect”.‘63 

Det er ligeledes svart at skede mellem de områder, som er reguleret og opfattet af 
noget ubevidst kontra noget bevidst. Rre er s&xIes til stede i alle samfund, men der er 
visse samfund, der vurderer og fortolker dets medlemmer mere udfra denne kategori 
Det unikke ved disse samfund er, at axe og skam konstant er tilstede som en 
bekymrhrg hos de enkelte individer. Der er dog forskel på klasser, ken og rere. F.eks er 
kvhrder fia de hojen? sociale lag ikke i samme grad afhrengig af msndlig beskyttelse, 
og de sanktioneres u&a et mere fleksibelt normsa% Der er ligeledes familier, som m% 
siges at vrere axesfyldte, men som ikke bekymrer sig om deres seksuelle axe. 

5.5 Machismo 

Machismobegrebet er en meget mrbar identitetsproblematisermg sammensat af 
bestemte moralske og etiske vaxdier. Det er en kombination af tro, attituder, faleker 
og opforselsmonstre som tilsammen danner en slags edros. Centralt for en machomand 
er altid konkmrencen med andre mamd. Udover konkurrenten med andre msmd skal 
relationer til kvinder opfylde visse krav. 

“A macho must demonsirate not only superiority over other men, but also 
dominante over women.‘1164 

Kvinder er pr. defCtion udelukket som legitime deltagere for mandeudvekshnger af 
vokl og fysisk aggression. Der er ingen ax i at vhrde over en kviude i fysisk 
konkurrence. Testniug, af hvem der kan drikke mest alkohol, er universelt, selvom 
betydningen varierer kulturerne imehem. Der eksisteter machomyter på tvaxs af 
kulturer og social kontekst om f.eks truckere, somamd og h&dvsxkeres potens. 
Ligesom store biler og motorcykler er machosymboler og giver ejeren og foreren 
symbol& seksuahnagt. Om machismo er en individuel overlevekesstrategi, valgt og 
konstrueret p% baggrund af usikkerhed i forbindelse med ekonomi og f&lser, eller om 
det kan vax en slags sam~dsdislmrs, er svaxt at forklare. 

Ralph Bolton opstiller 5 komponenter som har betydning for machismo - begrebet: 
1) magt 
2) misundeke 
3) selvhinvdelse 
4) aggression 
5) seksualitet 

Det overordnede er magtdiiensionen, hvortil de andre komponenter tilknyues og 
indehokies. Magtaspektet er hovedsageligt forbundet med fysisk magtdemonstration i 
det mere sociale milj@. Magt som det kommer til udtryk for mange nnend med macho- 
attituder, er forbundet med en klar og synlig herred@nmetrang. Det er alts& ikke den 
Michel Foucauhske magtterminologi, med fokus på diskontinuerlige og skjulte 
magtrelationer, der skal inddrages for at forstå de arketypiske machismo - 
magtstrategier. Misundelsesaspektet er knyttet til den ophojede og mis~delsesvaxdige 
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position, machomatiden genre skal besidde overfor andre mamd. Fysisk posering og 
evnen og lysten til at nyde livet er også forbundet med mandighed. Det at spoge og 
lege med doden er også en del af machomandens opforsel Aggression er ligeledes en 
integreret del af machismo- begrebet, idet man skal turde formerme, true og udfordre 
andre personer. Penge er ligeledes ikke i sig selv nek, man skal også have modet til at 
bruge dem potent. Den seksuelle dimension er m%ske den vigtigste komponent i 
macho-mandens samlede magtperformauce. Victor Seidler udtrykker det således. 

“Sexualhy becomes an issue of conquest. It becomes a question of how many 
women you can get off with and how many times you can screw them. In this 
sense, sexualny is closely identitied with power. For men, it can become almost 
a setond ~ture.“‘~~ 

Machismobegrebet er ofte i beroring med mottoer, som har med sex at gene. Et 
eksempel på en brutal macho-talernåde, som indikerer dette., er folgende: “giver rigtige 
mznd deres damer orgasme hvergaug? rigtige mrend er ligeglade”. Ordsprog som “a 
man got to do, what a man has to do” tror jeg sidder indkorporeret i mange mznd, 
selvom det kun er et fåtal, der hsndler derefter. De semiotiske og symbolske 
defiuitioner og forklaringer på det maskuline spiller en enorm rolie i machospillet. 
Phallos tilstedevazrelse og betydning er til stede i mange kropsattituder. Pierre 
Bourdieu har beskrevet de kabylske mamds ligegyklighed omkring den kvindelige 
orgasme s&des: 

‘The men, who are neither conscious of nor concemed with the femak orgasm 
but seek the atlirmation of their potency in repetition rather than prolongation 
of the sexttal act”l& 

Den manglende disciplinering af machokroppen, er af stor betydning for 
bevidsthedsdannelse og social handlen. Der eksisterer, som Sattdra Lee Bartky 
fremhrevede det, ikke den samme kropshge fojelighed i mande- og kvindelzoppen En 
ksrakteristisk og udbredt machoprmget kropsbevmgelse, som samtidig er et godt 
eksempel på den vidtthvnende tilladelse for mrend til at berore sig selv offentligt er, når 
en mand tager sig til skridtet og “masseter” sine testikler og penis. 

Sammenhrengen mellem machismo og kristendommen er interessaut. Ralph Bolton 
mevner i sin analyse af peruvianske truckeres macho - ethos, at der ofte iude i de store 
trucks er religi@se symboler ophamgt, medens truckene udenfor er dekoreret med de 
klassiske tmckersymboler (nogne damer, uhyrer m.m). Indehoklt i traditionel 
m&uhuitet og machismo er en brug af det ovematurliges betydning for menneskene. 
Machomatiden vil ofte tage det ovematurlige i brug og benytte det som et element i sin 
styrke. Kombinationen af en rå poserende yderside og en intimiseret og 
religionspneget “bagside” 
machomrend.‘67 

er også karakteristisk for mange sydimhenske 
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5.6 Italiensk maskulinitet 

For at kmme deIinere en form for arketypisk italiensk mand vii jeg belyse, hvordan den 
italienske kultur behandler seksualitet, og hvilke karaktertyper den skaber. Ligeledes 
vil jeg belyse, hvilke systemer af love og regler, af formel som ufotmel karakter, de 
italienske mznd behflver for at oprethokle deres herredflmmestatus. David D. Giore 
beskriver sydens nxend således: 

“In the Mediterranean area, most men are deeply committed to an image of 
mattliness because it is part of their personal honor or reputation. But this 
image not enly brings respect to the bearer; it also brings secmity to bis famiIy, 
hneage, or village, as the groups, sharing a collective identity, reflect the mau’s 
reputation and are protected by it.“‘68 

Den offentlige sfaxe i Italien er kendetegnet ved at marginalisere og udeltie kvinder. 
Den offentlige sfsxe i Italien kan karakteriseres som et system af sociale og politiske 
relationer strukturen% på klientelistisk vis. Det klientelistiske system er ofte baseret på 
frivillige ofte nedarvede personlige forbindelser og athamgighedsforhold mellem en 
socialt hojerestående patron og hans laveres&nde klient. De offentlige khentelistiske 
ritualer og den offentlige sfazre i Italien er dybt maskuliniseret. MaskGnitet er dybt 
rodfrestet i den institutionelle historie og i de @konontiske strukturer. Men mau må 
sporge, om det er personeme eller institutioneme, der er prreget af maskuhmtet. Det 
interessame ved det itahenske samfund er, at k@xliskussionen er pxmget af såvel 
religiose, biologiske som sociale k@r.sopfattelser. Dette åbner op for sporgsm&t om, 
hvorvidt det er tamiliens rollefordeling, arbejdsmarkedets k@rsopdeling eller de 
religi0se dogmer der skaber den maskuline hegemonitet. 

Hvis vi ser p& hvordan naturaliseringen af den italienske mandekrop foregår, og den 
måde hvorpå den kan siges at have en seksualiserende funktion, kommer vi ikke uden 
om at skulle fokusere på fanomenet ” naturligheden i den psykologiske produktion af 
maskulinitet”. Mrendenes forskellige positioner og attituder overfor foraudringer er 
hovedsageligt afhzngig af den “psykologiske produktion af maskulinitet” og 
produktionen af axesf@lelser. Det at vrere en “axvmrdig” og “Agtig” mand er bundet 
op på forestillingen om mandens overlegenbed og besvrerliggor demokratiske 
attituder. Skabelsen af kserlighedsrelationer med f@lelsesmmssig og seksuel lighed er 
ligeledes besvrediggjort af selvsamme maskuhmtets- og reresfolelse. 
Herred@mnerelationen som ligger til grund for konsopdelingen, har svaxt ved at 
komme frem i lyset, idet naturaliseringen af dem sker gennem en kropsliggorelse. 
Pierre Bourdieu haxder, at der oplagres og indprentes et program i kroppen, som er 
en anden natur for perception og vurdering, og som samtidig har en seksualiseret og 
seksualisetende funktion. Mario B. Mignone skriver om den italienske maskulinitet: 

“ In the process of femak emancipation, married women have found it 
especially di&ult also because the man bad found the adjustment hardest 

69 



because of his machism. Traditionally, in this Latin society, women have 
exerted their greatest power within the family or in relation to one man, or to 
individual men, rather tbau to the commtmity. Pleasing a man bad the reward 
of remaining queen of the house. For Itahan men, notormsly egoists, have 
exploited their advantage both emotionally and in practical ways, down to 
refusing to help with the chores because it is thought ~nmanly”.‘~ 

Mandens mre i det italienske samfund er ligesom i andre samfund bundet op omkring 
hans evne til at kmme br@lf@e og reproducere sin familie. Der vil ligeledes altid vax 
det aspekt på spil, at en mand i en eller anden grad skal kmme forsvare sitt familie 
fysisk ved fomsxmelser og overgreb. En mand skal også bekymre sig om sine 
famihemedlemmers seksuelle sxe. Den klassiske situation for pigers 
axesproblematisering er en pige som mister sin jomtiudom inden zegteskabet, og som 
derelter skandaliserer familiens mre og bliver udstodt af det lokale samfund. Disse 
forhokl er forbi i Italien og har vaxet det i nogle år både i byen og på landet. Det er 
dog ikke det samme som at sige, at jomtiuelighed ikke stadig er en dyd i Italien med 
betydning for teenagerpigers hverdagsliv. 

Der er i det italienske samfund som konsekvens af katolicisme og traditionalisme en 
klar apfattelse af “forventet” opforsel i mange dagligdagssituationer. Den katolske 
kirke har haft stor betydning for udbredelsen af de kulturelle mande-stereotyper. 
Kirken går imod de tymnniske niandetyper og “machismo”tendenser. Men den kau dog 
alligevel kaldes en mandereligion. Den katolske kirke har ofte fremhrevet, at det er i de 
familier, hvor faderen er iYav=rende, at der optraxler psykologiske og moralske 
vanskeligheder. 

Der er en universel accept af “breadwhmer” fanomenet i Italien Mange italienske 
mamd er påvirket af, at det på et tidspunkt forventes, at de skal vsxe 
hovedindtsegtsbaxere. Det er af stor betydning for oprethoklensen af den maskul& 
zre, at mau har et stabilt forhokl til arbejdsmarkedet. Det har derfor altid vreret svaxt 
at få italienske mamd til at tage deltidsarbejde. Det vaxste scenark. for en italiensk 
mand er derfor, arbejdsloshed kombineret med en kvindelig hovedindtmgt. Der er 
ingen tvivl om, at udbredt strukturel arbejdsleshed er en “maskuhuitetsdr&er”. 
Usikker be&eftigelse og peridiosk arbejdsl&ed svmkker mandens muligheder for at 
oprethokle den tditiOlldk autorits3 familiefotln Den ekstreme 
ungdomsarbejdsl$&ed i Italien på ca 48% har reduceret mandens muligheder for at 
opfatte sig som hovedforsorger. Konstruktionen af den traditionelle italieuske mand og 
integrationen af machismo-vaudieme er derfor under pres. Dette resulterer i 
krisetendenser i den traditionelle maskuline magtudovelse. 

Der har altid vaxt store problemer med at få de italienske mamd til at arbejde part- 
time. Dette skal ses i forbindelse med at arbejde per tradition i Italien har vaxet en 
maskulin dyd. Dette trader frem i et interview med Giorgio Napolitano fra PCI. 

“Vores samfund er przeget af nogle meget rodfzstede konsroller, hvis rodder 
stadig har aktualitet idag. Ifolge disse traditioner er en mand som ikke 
arbejder eller kun arbejder lidc et objekt for misbiigelse og bebrejdelse, 
hvorimcd en kvinde, som ikke arbejder udenfor hjemmet opfatms fuldstamdig 
normaY’70. 
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Det haudler om maskulinitet og zre og dybt rodfazstede arbejdstraditioner. Disse 
indebsxer, at kvinder kun bor arbejde, hvis det er strengt n@dvendigt. Denne 
naturahseting af kviudens n@dvendige arbajde i hjemmet har varet sv=r at komme tiL 
livs. 

En anden årsag, til at zre og skam er betydningsfuldt i Italien, har at gore med den 
kollektivistiske livsform. Der er ingen tvivl om, at produktionen af maskukmtet i h#j 
grad er påvirket af sportsverdenens bierarkiske og konkurrende strukturer. Det er her 
afbetydning at se, hvorledes den italienske nation og itahenerne som samlet befolkning 
kan lide sxestab, på en måde som vi ikke kender til det i Nordeuropa. Eeks hvis 
landsholdet taber til en miudre raugeret nation. Den store interesse for mandesport i 
Italien legitimerer og forstrerker helt sikkert mmnds krav p% at regere og dominere den 
politiske sfaxe. 

Erens betydning i det italienske samfund er dalende. De katoiske direktiver og de 
traditionehe fsmiliedyder er på retur. Årsagen til, at jeg alligevel @sker at oprethokle 
et fokus på disse begreber, skyldes, at de stadig er af betydning i reguleringen af 
hverdagslivet i Italien. Den måde, hvorpå en italiener, mand eller kvinde, bliver et 
korrekt etisk og moralsk subjekt, er stadig påvirket af socialt udbredte og accepterede 
mresmgler. 

5.7 Mafia og ere 

Har den italienske maskuhnitetsdyrkelse rod i de mandlige matiavrerdier? De fleste 
italienske famiheforhold har et prmg af matlavaxlier. Dette skal forstås på den måde, 
at de staxke tamilierelationer er et kendetegn ved mafia-famiher. Men så holder 
lighedstegnene også op. De mytiske og arksiske kens- og magtrelationer i de 
mandedomiuerede familier kau bruges som en slags idealtypisk kultur- og 
forståelsesafsret for udbredelsen af maskuline dyder. Et udgangspunkt for belysningen 
af sammenhamgen mellem mafiavaxlier og den folkloristiske maskuhmtet er at 
diskutere, hvorvidt maskulinitet er noget der skal vindes eller er givet på fortid. Den 
udbredte brug af provelse, piigt og magtclemonstrationer blandt maliosoer 
symboliserer, at det er en hArd opgave at blive en mand. Der dominerer et udbredt 
rigidt kvindesyn blandt matiosoer, hvilket bLa kommer til udtryk s&Iedes i en beretning 
fm den afd@da dommer Giovanni Falcones analyser om mafraen: 

“Den eneste betydningsfukle kvinde for en matioso er og skal vaxe moderen til 
hans bom. De andre er ludere”.“i 

Der eksistener i Italien en specie1 brug af udtrykket ‘jeg er en mand”( io sono un 
oumo). Fremhsevelsen af en sådan kendsgeming indikerer ikke i oversat betydning 
nedvendigvis at vsxe symbol& ladet, men er det ofte. Det er et udsagn der udover at 
indikere det urniddelbare substantielt forståelige; at vax et hank@isvresen også har en 
udbredt kulturel sxesbetydning. Udsagnet indikerer retten til stolthed. En stolthed der 
baserer sig på en udbredt mytisk forestilling og mentale strukturer om “naturligheden” 
i mandens hetredommeret. Det er herigenuem, at den symbolske vold, som mange 
italienske kvinder er underlagt, har sit udspring. Der eksisterer et system a.f social 
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skabte, men naturligt opthttede praktiier, som rimsten har en autonom funktionahtet. 
Det er det som Pietre Bourdieu kalder den “doksiske orden”. 

Der er en udbredt homofobi blandt mafiosoer, der specielt retter sig imod passiv 
homoseksualitet. På samme tid er der dog mange af de bånd som eksisterer blandt 
mafiosoer som minder om latent homoseksualitet. Der eksisterer ifolge Renate Siebert, 
som har forsket i kvinders position indenfor mal%-familier, et tvangsdogme omkring at 
kneppe (fottere) som indkapsler seksua.liteten og ger den endiiensionel og egnet til 
reproduktion og przstationsrzes.17z Det er selvfolgelig svaxt at udtale sig om, hvilken 
effekt maSavsxlier har på den almindelige italienske familie. Den danske mat%-forsker 
Peter S@tderg&rd hrevder, at maSa-wxdier ikke har den store betydning for de 
italienske familier.‘73 

Jeg vil dog anfore, at det kan wre svart at srette en praxis grznse mellem de 
folkloristiske vserdier og matiavrerdiir. Talem&.r, tegn og mafioso-gestus er ofte at 
finde blandt de folkloristiske vsxdier. Meget af matiavolden stammer fia turak 
traditioner. Renate Siebett skriver om de beslagtede W& 

“ Kvinder er i hund og grund opfattet som mandens ejendom. Båridet mellem 
manden og kvinden er baseret på dominsns...Både i bondeverdenen, 
borgerskabet og i msfiaverdenen.” 174 

Kvindeme baxer et stort ausvar omkring maSa-mamdenes omdemme. En beskytter 
skal for alt i verden undgå at blive “comuto”. Der hersker den samme dobbeltmoral 
som i småborgerskabet. Tilladelsen til elskerinder og prostituerede. Der er dog en 
undtagelse. Der bliver vmmet om agteskabet, ikke fordi kvinden er vrerd at 
respektere, men fordi hun er moder tiI bomene. MaSaen har helt sikkert folkehg 
opbakning visse steder på Sicilien. Renate Siebert nwner et eksempel med den afdode 
dommer Giowumi Borsellino’s kone Rita Borsellino, som efter drabet på sin mand 
besegte en bomehave på Sicilien. Her fortalte en elleve Arig pige, at hetides fomklre 
havde sk&&, da de horte nyheden om dommerens d#d. Renate Siebert fasthokler, at 
mange dele af det italienske samfund, også dem vi forstå ved de gode, er gennemsyret 
afmatiatnek. 

Penetreringsudtryk er Sittigt benyttet i Italien. På italienske fodboklstadion har man i 
mange år kmmet se en udbredt brug af seksuelle virkemidler, ot3es.t i form af en 
oppustelig banan som man overfor modstandeme besynger med ordene “succhia la 
banana”(sut på bananen). De retoriske konsekvenser af seksuelle machismo-mottoer er 
mange. Et af de mest udbredte udtryk, som alle italienere mand-kvinde, dreng-pige, 
ung-gammel bruger hver dag er udtrykket: “che cazzo fai”. Udtrykket betyder direkte 
oversat “hvad pik laver du “eller “hvad fauden laver du”. 

5.8 Den forandrede italienske maskulinitet 

Er det maskuhue herred0mme og dets symbolske vaxdier reelt truet i Italien? Det 
nuvmrende italienske samfund åbner op for usikkerhedsmomenter for de hidtil 
suverrent mandsdominerede områder. Af betydning for konstruktionen af de kemtidige 
mandlige korisroller er, hvordan det mandlige herredemme konkret bliver truet i 
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6.4 De ksmqolitiske pionerer 

En af de kvinder som tik storst betydning for opstarten af de kvindepolitiske 
diskussioner, var Anna Maria Mozzoni. Hun viede hele sit liv til kampen for kvinders 
levedktlr. Hun skrev allerede i 1864 som 27 tig sit forste kvindepolitiske verk 
“kvinden og hendes sociale forhokl”. Den eneste i Italien som var forud for Arma 
Maria Mozzoni var den store radikale trenker Salvatore Morelli, som allerede i 1861 
havde skrevet politiske skrifter om kvindepolitiske forhokl. Anna Maria Mozzoni’s 
bog udkom midt i al balladen om 1865 lovgivningen og vakte polemik i den nydannede 
stat. Parlamentsmedlemmet Mazzini skulle ifolge Emilia Sarogni allerede i 1840 havde 
sagt: “Vi vil meget grundigt eksaminere hvordan det stti til med den usikre og 
negligerede kvindesituation “.‘%n troede ikke, at man kmme stå sammen om 
kvinderettigheder for Italien var blevet samlet. Han udtrykte det helt klart i avisen 
“Unità Itaha&’ 3. februar 1864: “forst republikken - straks derefter 
kvindesp0rgsm&let”190 

Det store sporgsmål i tiden efter italiens samling blandt kvindeforkremperne var, om 
undertrykkelsen af kvinden hovedsageligt var et resultat af en @konornisk 
udbytning.‘91Anna Maria Mozzoni formulerede en del krav til debatten om 1865 
lovgivningen om bedre uddannelsensmuligheder for kvinder, samme 
selvsta&ighedmlder for drenge og piger, valgret, ret til at h&ndhsxe et hvilket som 
helst erhverv samt demoloatiske krav til kvinden indenfor zgteskabet. Anna Maria 
Mozzoni var ikke marxist, men beskzeftigede sig med de @konorniske transformationer 
og dets betydniug for kvinder. Arma Maria Mozzonis storste betydning for de 
italienske kvinder var, ifsilge Lucia Chiavola Birnbaum, at hun flyttede de “tunge sten” 
i den herskende middelklasses opfattelse af den italienske familie. Indenfor faunlien var 
kvinden detiueret som “englen” og manden som “praxten”, der forsvarede familien 
imod de sc&listiske frlstelser.‘92 

Det står klart, at de socio-kulturelle og politiske forhold i slutningen af fonige 
århundrede ikke var istand til at efterkomme kviudekrav om demokratiske rettigheder. 
Plertallet af de italienske kviuder kmme heller ikke tinde på at formulere dem. De 
feministiske ideer var et elite tamomen forbehoklt visse intellektuelle kvinder. Den 
storste forkszmper for kvinderettigheder i parlamentet var uden tvivl Salvatore Morelli. 
Han var formler for, at moderniseringen af det italienske samtimd skulle flnde sted 
gennem en kulturel og moral& udviklingsproces. Salvatore Morelli troede p& at 
afgorende for om et samfund kuune udvikle sig i en demokratisk retning var, at alle 
dets individer var bevidstgjorte og uddarmede. ‘93Salvatore Morelli var igenrem sit 
politiske liv ad&ilhge gange fmngslet og torturet. Det var dog få som la%e hans boger 
og dclte hans visioner. 

Salvatom Morelli var ikke tilfreds med 1865 lovgivningen, som ifolge ham kuune 
resultere ijundisk lighed mellem mgtefaelleme - men ikke gjorde det. Salvatore Morelli 
krempede imod, at mrend i offentligheden gjorde en dyd ud af republikkens 
demokratiske indhokl - medens de på hjemmefronten oprethoklte en monarks 
dominans og arrogauce overfor kvinden. Det er bemaerkelsesvrerdigt, at det er den 
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samme duale konflikt, der gentager sig i perioden efter 2. venlemkrig indenfor det 
italienske kommunistparti. 

Den 6.Mart.s 1874 var det store ejeblik for Salvatore Morelli idet loven, “til sikring af 
ungpiger og kvinders rettigheder”, blev pnesenteret i parlamentet. Salvatore Morelli 
mente, at det var i statens egen interesse, at kvinder deltog i det offentlige liv, samt at 
de havde en demokratisk position i familien. Det var ikke begrundet udt?a en principiel 
re&rdighedtraug. Han finskede også, at manden og kviuden Bit skulle kmme valge 
hvilket familienavn de ville have. Salvatore Morell s tanker om demokratiske relationer 
mellem regtefzelleme, var forhold, som det italienske samfund ikke var istand til at 
efterkomme. Han krzvede også skilsmisseret, et Ar efter en separation havde fundet 
sted samt en ny for&iremyndighedspraksis. Om Salvatore Morelli’s betydning for 
kvindenig0relsen kan siges, at det var de forste parlamemarlske skridt, for at fore 
“kvindesp~rgsrn&t” ind på den 08icielle politiske dagsordenen. 1 1877 blev loven om 
kvinders ret til at vidne i otfentlige og private anliggender implementeret. 204 
medlemmer af parlamentet var tilstede. 136 stemte for og 68 imod. Det blev diskuteret 
om vidneret var en politisk eller naturlig pligt. Stemningen i salen var pneget af 
munterhed, fordi de italienske kvinder indtil lovens tilblivelse havde vreret udehrkket 
fra at vi&. ligesom b@m og sindsyge. 1 1877 blev det muligt for kvinder at bestride 
visse offentlige embeder samt indskrive sig på universitetet ved f.eks medicin- og 
farmacifaku1tetet. 

6.5 Kampen for valgret 

Diskussionen om kviuders valgret har siden den italienske statssamling i 1861 vaxet et 
af de mest debatterede enmer. Emnet blev forst rejst i parlamentet i 1863. Under 
debatteme var der deputerede, som gik ind for kvinders valgret. De pAmindede 
forsamlingen om, at ved italiens samling havde man frataget kvindeme fia Toscana og 
Lombardiet en stemmeret, som de havde inden samlingen af Italien.lwAt debatten i 
parlamentet om kvinders stemmeret altid endte med klare afslag, er en indikator på 
det syn, som datidens italienske mamd havde på kvirrden. Det, at forslagene faktisk 
blev rejst i parlamentet, har uden tvivl haft indflydeke på at debatten blev 
vedligeholdt. Mariapia Biganur fiemhrever, at det b%de p% det ideologiske og konkrete 
plan var svart at få kvinden iudsat i den offentlige sfaxe. På det ideologiske plan var 
det den kulturelle overlevering om “den kvinde.lige vaxen”, som urnuliggjorde den 
mandhge accept”’ 

Il882 gjorde handelsloven det muligt for kvinder at drive handeL Det blev specielt på 
forankdning af senator Clemente Corte debatteret om, hvorvidt det ikke var rimeligt, 
at kvinder Sk kommunal stemmeret. De italienske kvinder betalte nemlig 
kommunalskat, hvor de var erhversdrivende. 1 1885 var en trediedel af landets 
4.133.000 proprietzrer og fabriksejere kvinder. De kvindelige fabriksejere kunne dog 
ikke, ligesom de mandlige arbejdere de beskzftigede få lov at stemme. St@stedelen af 
disse kvindelige proprietsxer var Avsagt istand til at hese og skrive.19%e mandlige 
senatorer og deputerede forklarede deres uvilje med argumentet om kvindens 
“manglende modenhed”. Der var blandt mange parlamentsmedlemmer en fiygt for, at 
hvis kvinder tik stemmeret, ville de også stille op til va.lg. Perioden i slutningen af 
fonige århundrede var prreget af en udbredt forestilling om kvinders naturlige og 
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biologiske underlegenhed i forhokl til manden. Historikeren Mariucca Salvati anf0rer, 
at det politiske individ i Italien altid har vaxet defineret som “Homo politi~us.“‘~’ 

Under debatten i 1888 om kvinders stemmeret blev kvindens intelligens diskuteret. 
Afvisningen af retten til at stemme blev ledet af parlamentsformanden Francesco Crispi 
med de ber0mte ord; “kvinder dominerer allerede tilstr&keligt - og nogle gange for 
meget “.rg81 1898 blev det igen fastsKet, at analfabeter, livstidsfanger, folk som 
periodisk lever af andre folks nsestekaxlighed, uduelige fohr generelt samt kvinder ikke 
skulle have valgret. 1 1910 bliver der i parlamentetet fremf0rt et lovforslag om 
kvinders ret til at opstille til kommunalvalg. Det mislykkedes ligesom det også skete i 
1912 og 1915. 1 1912 fors0ges mandens juridiske autorisation overfor kvinden 
“autorizzazione maritale” ophrevet. Det lykkedes f0rst i 1919. Som en indikator på 
hvor vanskeligt det var at få gennemf0rt kvinderettigheder i parlamentet beskriver 
Emilia Sarogni, at en af de werste hindringer var “latteren” tia salen.19g Paola Di Cori 
beskriver hvorledes reprszsentationssp0rgsmfilet kom til udtryk ved den f0rste 
italienske kvindekongres (1 Congresso delle Denne Italiane) i 1908. Til trods for, at 
der var samlet alle de eksisterende italienske kvindeorganisationer, blev kongressen 
ignoreret af de italienske medier.‘O” 

Daunelsen af det italienske socialistparti PS1 (partko socialista italiano) i 1892, fik stor 
betydning for hele landet. Det var f0rste gaug, at det blev muligt på nationalt plan at 
samle de forskellige venstrefl0jsorganisationer i et fmlles program, der kuune udg0re et 
reelt alternativ til de borgerlige partkxzol PS1 skabte nye forudssetninger for 
kvindekampen i Italien. Ved kongressen i Genova i 1892 blev der konstitueret en 
kvindegruppe, som dog f0rst begyndte at virke i 1894. PS1 begramsede sig i starten til 
at kzmpe for de italienske kvinder som arbejdere - ikke som statsborgere. Årsagen til, 
at PS1 ikke Onskede at inddrage diskussionen om kvinders generelle status i det 
italienske samfund, skyldes sandsynligvis, at sp0rgsmål som valgret, skilsmisse og de 
hiemrkiske forhokl i familien var emner, som det ikke var muligt at skabe en 
genemhseret samfundsmressig diskurs omkring. 

Den russisk f0dte Anna Kuhscioff var en person, som også tik stor betydning for den 
italienske kvindekamp. Da hun ikke kuune stille op til parlamentet og ikke havde 
italiensk statsborgerskab &emf0rte parlamentsmedlemmet Filippo Turati, som var 
PSIS grundkegger ofte hendes synspunkter i parlamentet. AMa Kuliscioff mente, at 
fagforeningeme fors0gte at udehrkke og ekskludere kvinder fm arbejdsmarkedet, fordi 
de var tilhmngere af, at kvinder kun skulle opfattes som m0dre og koner. Enhver mand 
var transet klassetilh0rsforhold privilegiet i forhold til en kvinde, mente Anna 
Kuliscioff. Alle kvinder var udnyttet i familien og på arbejdspladsen og det var specielt 
på grund af de uskrevne love om “symbolske vane?. Hun hmvdede if0lge Emilia 
Sarogni, at kvinden var mandeus foretrukne “hjemmedyr”. Årsagen til, at det italienske 
samfund forst~rkede opfattelsen af kvinden som moder, var i frygt for hvad en 
demoluatiseriug og udbredelse af kvinderettigheder kunne medf0re. Hun pointerede 
stzrkt, at der var forskel på den måde som en kvinde og en maudhg arbejder blev 
undertrykt på. Anna Kuliscioffs kulturelle og politiske tanker fik stor be.tydning for 
socialistpattlets poWkudformning på familieom&let. 

Der var ikke sket nogle mevnewerdige juridiske forbedringer for de kahenske kvinder i 
de 50 år der gik f?a den f0rste italienske lovforsamling i 1865 og frem til 1919, da lov 
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ur. 1176 ophzevede “mandens autorisation” overfor kvinden og tillod kvinder offentlig 
beskreftigelse. At lovforslagene om kvinders skilsmisseret ikke blev vedtaget i 
begyndelsen af dette %hundrede, f.eks da det blev kemlagt af flere deputerede i 1901, 
skal hojst sandsynligt ses i forbindelse med fiygten for den katolske kirkes 
reaktion.Z02Det som datidens italienske senatorer og deputerede fiygtede var, at 
kvinder skulle fL% politisk og administrativ magt. Ophmvelsen af “mandens autorlsation” 
var en af de vigtigste tiemskridt i de italienske kvlnders kurge march mod statussen 
som statsborgere og mod @konornisk uafhmngighed. Der var dog stadig en gramse for, 
hvor hojt en offentlig embede en kvinde kmme bestride. 

6.6 Den f@ste f@dselsorlov (1902 loven) 

1 Matts 1902 blev lov nr. 9 gennemf@t som forbod kvinder og mindre&rige at arbejde 
om natten. Den fastslog ligeledes en arbejdsdag for kvlnder på hojst 12 timer og gav 
kvlnder 4 ugers orlov efter f@slen. Det var forste gang i den italienske historie, at der 
blev indf0rt f&lselsorlov. Der var ingen omsorgsregler for perioden for f@lslen. Der 
var ingen @konornisk kompensation for perioden, hvor kvindeme var vrek fia arbejdet. 
1902 loven udehrkkede kvinder ilandbmgssektoren og hjemmearbejdere og beskyttede 
ikke specie& kvlnder i farlige industrier. Den italienske arbejder var i begyndelsen af 
dette &hundrede blandt de mlndst beskyttede i Europa. På trads af de ringe 
forbedringer som 1902 loven udgjorde, var det den italienske stats forste tegn på at 
bekymre sig om kvindens reproduktive evner. LWorskellen mellem mrend og kvinder 
var derlmod et sp#rgsm& som ikke blev berort. Perioden omkring slutningen af sidste 
&rhundrede og begyndelsen af dette århundrede var domineret af en lille bekymring om 
udnyttelsen af kvinder og mindretige. 

Socialistpartiet havde dog i begyndelsen af 1902 holdt over 300 meder dedikeret til 
dette emne. Republlkaneren Celli udtahe om nodvendigheden af at tage hensyn til 
kvirrdens dobbeltrolie og saxegne samfundsstatus: “Alts& hvis vi vil have en bedre og 
sundere befolkniug, må vi beskytte moderskabet, både i atkommets og moderens 
interesse”.203 Det blev i begyndelsen af khundredet diskuteret om forbuddet mod 
nattearbejde skulle grekle mamd under 18 &r, og om arbejdstiden skulle smttes ned ca 
12tillltimerid0gnet. 

1902 loven tästslog, at bom under 12 &r ikke måtte arbejde i industrien, byggesektoren 
eller have minearbejde. Det blev dog tilladt at beholde de lo- 11 &ige, som allerede var 
i arbejde.2041902 lovgivningen blev revideret i 1907 med lov nr. 416 som foregede 
mlndstealderen for arbejde fm 12 till4 år. Efter at vaere blevet diskuteret i en arnekke 
blev der endelig den 17.Juli 1910 med lov nr 520 oprettet en moderlig forsikringskasse 
Tassa per la matemita”. Forsikringskassen skulle sorge for @konornisk erstatning ved 
tvungen arbejdsfiavmr, altså subsidiere i tilf~lde af fodsel eller abort. 
Forsikriugskassen var tinancieret af både arbejdsgivem og fagforeningeme. 
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6.7 De kvindeIige arbej&- og organisationsforbold 

Den begyndende industriahsme i Italien var karakteriseret ved en stor bmg af kvindelig 
arbejdskraft og b0m. Dette fandt specie& sted i tekstilbranchen hvor arbejdstiden var 
mellem 12-14 timer. 1 slutningen af fonige århundrede eksisterede der ingen social 
arbejdsregulerlng. 1 en artikel fra 1897 af Pasquale Jannaccone i bladet “la riforma 
sociale”, blev det beskrevet, at årsagen til den store brug af kvindelig og 
b0mesrbejdskraft skyldes, at man kmme betale lave 10nninger og at kvindeme ikke var 
organisemt.205 

Det var den stigende mekanisetig i produktionen som muliggjorde brugen af den 
“mindre muskul0se” arbejdskraft. Indslusningen på arbejdsmarkedet og specielt 
fabrikslivets atmosfsxe åbner op for en ny mentalitet og politisk modeuhed hos de 
arbejdene kvinder om vzrdien af deres arbejdskraft. Anna Maria Mozzoni havde 
allerede i 1864 kravet hgel0n. Det, som igangsatte de f0rste kvindelige 
demonstrationer og strejker var kampen for den reducerede arbejdstid. 
Tobakarbejderskene i Fireuze i 1874 er de f0rste der strejker. Dette f0lges op af 
tekstilarbejderskene og fiugtphtkkerskene. Strejkeme var if0lge Maryna Natoli prreget 
af spontanitet og ukoordinerethed. Der var ingen praxis emancipatorisk eller 
strategisk linje bag stmjkeme.206 

Arbejderbevszgelsen begyndte at udvikle sig lYa 188O’eme. Organiseringsformen var 
baseret på territoriale opdelinger mere end på fagopdehnger. De s&kaklte “camera del 
lavoro” (arbejdskamre) var centrum for udformningen af solidariske taktikker, sympati 
strejker og andre kollektive manifestationer. Sp0rgsmAlet om ligel0n og den kvindelige 
underbetaling har, if0lge Ilaria Papanti Pelletier, r0dder tilbage til italiens samling i 
1861. 1 bladet “L‘operaio” fra 1861 var der en artikel med titlen “sp0rgsmAlet om 
10dger blandt de to kOn.“rr” 

L0nforhoklene i Italien i slutningen af sidste Arhundrede var elendige for kvindeme. De 
udgjorde mehem 40-50s af de mandlige 10nninger. De h0jeste kvindel@minger var 
generelt dårligene end de lavest betalm. mamd. 1 nogle tilf&le var kvindel0nuingeme 
under satsen for drengel0nninger. Anna Maria Mozzoui havde i 1892 analyseret, 
hvorledes det kapitalistiske system udnyttede kvindeme på en specie1 vis, idet 
10tiger til kvinder ikke svarede til arbejdets vazdi, fordi kvinder pr. detinition var 
mindre vrenl end mamd. 

1 det sidste ti& af fonige &rhmde begynder de arbejdende kvinder at organisere sig. 
1 1889 danuer de kvindelige tekstilarbejdersker “foreningen for arbejdende s0stre”. 1 
1890 havde udviklingen i arbejderklassens organisation manifesteret sig i åbningen af 
det f0rste arbejdskammer. Det er fia 189Oemes begyndelse og frem till. verdenskrig, 
at man for f0rste gang kan begynde at tale om en begyndende “feministisk diskt&‘, 
forstået på den måde, at der sker en forskelligartet opstart af kvindegrupper. 
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1 1903 damms “Federazione femminih ~regionali”. Indenfor den katolske kirkes 
institutionelle regi prover en gruppe kvindehge katolikker at bekmmpe de mest rigide 
katolske doktriner og udvikle et feministisk program. 1 1904 blev der i Milano oprettet 
et katolsk kvindeblad ved navn “pensiero ed azione” som beskzftigede sig med 
kvinders sociale problemer. Bladet og organisationeme knyttet dertil blev stoppet i 
1909 af den katolske kirke i en slags “katolsk heksejagt”. 1 1909 oprettes “det 
nationale råd for kvinder” og der begynder en sp& publicering af kvindetidsl&ter. 1 
socialistpartiet sker der efter 1902 loven internt i partiet en storm skrerpelse og faroget 
opmzrksomhed om n@dvendigheden af at beskytte kvinder og bom i produktionen. 
Men det er stadig svaxt at oprethokle en st@te. og enighed om berettigelsen af 
kvinders tilstedevaxelse p% arbejdsmarkedet. 

Der har ikke altid hersket msndlig modstand imod, at lade koner og dotre arbejde på 
fabrlkkeme. Dette skyldes bLa, at der sjzldent var en sammenhreng mellem kvinders 
indtlemmelse i produktionen og en smdret famil& status. Manden mistede ikke sine 
“patriarkalske rettigheder” fordi kvinden kom på arbejdsmarkedet. Attituden til 
kvidens tilstedevsxelse på arbejdsmarkedet amaxger, ifolge Anna Cento Bull af, om 
den kvindelige induegt er et supplement til familieindkomsten eller en n&lvendighed 
for dens overlevelse. Anna Cento Bull anferer, udtia hendes studier af kvindelige 
silkespinderske i den norditalienske region Lombardiet omkring 1880-1890, at 
introduktionen af fabriksarbejdet og den dertil herende inddragelse af tusindvis af 
kvinder ikke forte til en undret social position for kvinderne.208Den italienske 
historiker Giuliano Procacci betoner i sine studier af den italienske arbejderkultur i 
slutningen af det fonige %hundrede, at den manglende militanthed blandt de italienske 
arbejdere skykles den tilbages&nde industrisektor. 1 1876 var der i Italien kun ca. 
382.008 industrlarbejdere, hvoraf ca. 200.000 var silkearbejdere.209Der var i Italien 
kmgt storre geografisk spredning i industrial&rings-processeme end i de andre 
europa%ke lande. 

1 1888 kom loven om invaliditet- og alderdomskassen samt forsikringsydelser til 
arbejdsskadede. Det italienske samfund pnesterede i begyndelsen af dette &rhundrede 
at skabe en hurtig @konornisk udvikling. Der skete en anerkendelse af strejkev&benet 
og fagbevzgelsens eksistens. Det er indenfor denne politiske diskurs, at 1902 loven 
bliver presset igenne.m af socialistpartiet. Der var også modstandere af 1902 loven. En 
af dem som markerede sig sts&est fra arbejdsgiversiden var Alessandro Rossi, 
industrileder og senator fm Schio som udtalte; “en arbejdslov for kvinder og bom er 
vokl på den individuelle frihed”21o 

Der var blandt de kvindelige forkiempere trenighed om hvad der var bedst tjenhgt for 
de italienske kvinder. F.eks skabte sporgsm&let om l@forhoklene og 
beskyttelsesparagraffeme trenighed blandt Anna Maria Morzoni, som var modstander 
af beskyttelsesp%legieme til kvinder og Anna Kuliscioff som mente, at de var af stor 
betydning for kvi&kampen og socialistpartiet. Hovedform& fra regeringens side 
bag beskyttelsesloven var ikke at beskytte kvindeme som arbejdere men;“...at undgå at 
de yngste piger svzkkes og f&ler nye generationer af svage og ulykkelige bom.“211 

Indgangen til det nye århundrede er prmget af en storm diskursiv udbredelse af 
klassebevidsthed og arbejdsrettigheder. Dette skykles bLa nye sikrings- og 
beskyttelseslove. Det forste ti% er også prreget af store uroligheder indenfor 



fagbevmgelsen. 1 1904 tinder den store strejke sted blandt spinderskene og 
tekstilarbejderskene. De strejker imod “sultel~nnen” og de dArlige arbejdsforhold, som 
ofte resulterer i tuberkulose og lignende sygdomme. Det er vigtigt at pointere, for at 
forstå hvilket diskursivt felt der blev krempet indenfor, at kvindernes strejker og 
militante aktioner kun var rettet imod forhoklene i produktionen, ikke i hjemmet. 
Gener& var det i Syditalien, at aktiviteteme var storst. 

1 1898 i Ancona havde hundredevis af italienske kvinder demonstreret imod for hoje 
bredpriser. Slagordene var “viva la rivoluzione sociale”. De kvindelige 
ligeberettigelsesdoktriner forstzrkes i begyndelsen af århundredet. Kviudelig 
stemmeret bliver ofte diskuteret blandt de tkemtrmdende kvindeforkmmpere. Forslaget 
form& ikke at vinde indpas hos de mandlige parlamentsmedlemmer og den brede 
masse af kvindearbejdere. De bekymrer sig mere om de urniddelbare forbedringer på 
arlxjdspladsen. Det er af betydning for kvindesporgsm&ts svmre diskursive 
udbredelse, at de renigheder som kvindeme opnåede i produktions- og arbejdsfreren 
ikke inthmrede på det borgerlige italiens tankes&. 1 1910 f&r de italienske kvinder lov 
til at blive valgt til handelskammeret. Fra 1909 til 1913 var emigrationen i Italien på 
2% af den samlede befolkning. Da Giolloti-regeringen, som havde st& for de 
progressive reformer på socialområdet, falder i Matts 1914, bliver Italien kastet ud i en 
ideologisk og politisk lmise med dybe konsekvenser for hele samfundet, 

6.8 Kvindemes modstand mod krigen (l.Verdenskrig) 

De italieuske kvindeorganisationer var imod italiens deltagelse i l.verdenskrig. Ifolge 
Maryna Natoli aktioner& de italienske kvinder ved at lregge sig på skimreme, så 
togene ikke kmme kere bort med de italienske soldaterzr2 Krigen var hård for 
arbejderklassen. Der var store prisstigninger på dagligdagsvarer, hvilket forte til 
omfattende strejker. Den stigende politiske bevidsthed blandt de italienske kvinder og 
den begyndende regulering af arbejdsmarkedet havde gjort det mindre attraktivt at 
anset&. kvindelig arbejdskraft. Konsekvensen af Wiens indtraxlen i l.verdenskrig var 
dog en faroget bmg af kvindelig arbejdslmaft specielt i luigs- og forsyningsindustrien. 
Den täguddatmede kvindelige arbejdslxaft blev nu yderst vigtig for den italienske 
industriproduktion, idet man 0nskede at opretholde den samme produktivitet som med 
den maudlige faguddanuede arbejdslmaft. Tiden under I.verdenskrig bet@ udover at 
kvindeme rykkede ind i produktionen, dog kun til50% af de mandlige l@minger, at de 
også blev en slags “husherrer uden civilrettigheder” i de italienske familier. 

Krigen var profitabel for de italienske industriledere, idet krigs- og forsyningssektoren 
var enorm og den kvindelige arbejdskraft som nrevnt var billig. 1 “fredrelandets ofrings 
tegn” bliver forbuddet imod brugen af kvindelig arbejdskraft om natten ophmvet i 
1914. Bmgen af kv-indelig arbejdskraft i krigsproduktionen stiger konkret fia ca. 23 
tusinde i 1915 til ca. 200 tusinde i 1918.2’31 landbmgssektoren var der ansat 6 
millioner kviuder og 1.2 millioner mindrebige samt 2 millioner msxl. På grund af det 
store kvlndelige indtog på arbejdsmarkedet og de omdetierede familiemonstre, var 
krigen en “emrmcipatorisk chance” for de italie.nske kvinder. Afslutningen på krigen 
den 4. November 1918 bliver naturligvis modtaget med jubel, men betyder også, at de 
italienske kvinder må vige pladsen på arbejdsmarkedet for de tilbagevendte mrend. 
Ligeledes betod det en rekonstruktion af de traditionelle k@rsrollem0nstre i de 



italienske familier. 

1 1919 bliver den mandlige stemmesuversenitet endnu engang fastsBet ved vedtagelsen 
af stemmeret til mmnd over 21 år. Kvindeme forbliver udehtkkede på grund af 
folgende årsager; manglen påkvindelig militsxtjeneste, analfabetinne og generelt faerre 
behov hos kvinder. 1 1919 vedtager parlamentet loven som giver de itahenske kvinder 
stemmeret. Forslaget bliver dog ikke implementeret p.g.a parlamentets opl0sning. 
Under diskussionen om kvinders stemmeret i 1919 foreslAr katolikken Monti 
Guamieri, at stemmeret kun skal gives til kvinder over tredive, fordi m&let i livet for en 
kvinde er mgteskabet. 

“Indtil30 Ars akleren skal kvinden vrere i fred, fordi hurr bor flnde sig en mand som 
kan Lwe hende at leve og dermed også at stemme. Hvis hun forbliver ugift, kan hun 
som middel imod ensomheden begynde at interessere sig for politik og give sin 
stemme. Men indtil30 åis alderen er hendes skmbne endnu ikke beseglet.“2’4 

Perioden fia 1919 til 1922 er generelt i Italien prmget af nedsmttelse i arbejdstiden og 
hojere l@minger til de italienske kvinder. I regionen Emilia Romagna stiger 
l@ningeme fm 1919 till921 tia 54,4% til70,1% af de mandlige l@minger. Der er dog 
store udsving regioneme i mellem.2’5 

Med danuelsen af det italienske kommunistparti (PCI) i 1922, sker der en organisering 
og fremgang i politikken rettet mod de italienske kvinder. 1 1922 afholdes den forste 
konference for kvindelige kommunister bLa med deltagelse af Antonio Grams& 1 den 
korte tid der gik f?a kommunistpartiet opkomst, og til det blev forbudt under 
fasciin, fors@gte kommuuistpartiet at bekymre sig om den italienske kvindes 
samfundsmzssige rolle. Antonio Gramscis forestillinger om den kulturelle revolution 
havde betydning for kvindebevsegelsens ideologier. 1 1921 blev kvindesektionen 
“tribuna delle dorme” til en fast del af det kommunistiske ugeblad “L’ordine nuovo”. 1 
dette tilkeg blev der diskuteret sporgsm&l om prazvention, abort, og qteskabets 
politiske karakter. Diise emner var for det brede samfund eksuemt kontroversielle. 

6.9 Den hårde tid under fascismen 

Den 28. Oktober 1922 overdrog den italienske konge regeringsmagten til Benko 
Mussolini og hans &&.iske tropper. De kommunistiske deputerede i parlamentet 
blev arresteret og flere tusinde antifascister blev sendt i fmngsel Samtidig blev ikke- 
täscistiske partier og organisationer oplsist og der blev cencureret imod pressen. 
Fascismen var et h&rdt tilbageslag for de italienske kvinder, idet mange af deres 
erhvervede civilrettigheder blev frataget dem. Kvindeme blev marginaliseret både som 
kvinder og som borgere af den fascistiske ideologi 1 1919 havde der i de fascistiske 
programmer vreret indehokh krav om stemmeret til kvinder. 1 1921 var disse krav 
forswmdet til fordel for krav om styrkelse af familien. Ifolge Alexander De Grand kom 
Benito Mussolinis sande ansigt frem, da han i 1925 udtalte, at kvinder iutet havde at 
bidrage med til den Andelige udvikhng af menneskeheden2’6 Den lovmaxige magt 
som i demokrat& navn blev overdraget fascisteme, blev et praxist og nyttigt våben. 
Aldrig for var lovgivningen taget så e&ktivt i brug for at ramme og marginalisere de 
italienske kvinder.*17Skoleafgiften var f.eks under fascismen hojere for piger end for 

85 



drenge. 

Udst0dningen &a arbejdsmarkedet bet0d en forstærkelse af kvindens 0konomiske 
amaxgighed af manden. Udelukkelsen tia de offentlige embeder og 
undervisningssektoren var også en kulturel degradering. Dette blev forstsxket af, at en 
afskediget kvinde ikke blev registreret som arbejdsl0s, men som casalinga. Benito 
Mussolini havde direkte ridtalt til de italienske kvinder: “Jeres opgave er f0rst og 
fremmest brudens og moderena Den rigtige, plads for kvindeme i det moderne 
samfund er som i det gamle samfund, i hjemmet.“2rg 

Det var under fascismen uahnindeligt svzrt for de italienske kvinder og 
kvindebcvregelseme at foretage sig noget aktivt. Der fandtes kvindeorgauisationer 
under fascismen bLa CNDI (Consigho Nazianale Delle Domre Italiane). Disse 
organisationer var dog temmelig apolitiske og blandede sig ikke i de politiske kampe 
mellem socialister og fascister.2’9 De mere radikale kvindeblade som bLa “la Donna” 
blev omdannet til et modeblad. Der var også kvindeblade som fors0gte at forene 
feminisme og fascisme. Bladet “La chiosa” accepterede fascismens styrkelse af familien 
og mente ikke, at de italienske kvinder havde de samme emancipatoriske behov som 
angelsakGke kvinder.“%ctoria De Grazia beskriver, hvorledes de “emanciperede” 
kvinder &a i Italien når de m0dtes med kvinder fra mere ‘Yiigjorte” lande f0lte sig 
tynget afden “repressive provincialisme”, som pnegede de italienske kvinders liv?” 

Perioden under fascismen var prreget af en stor bekymring for moderskabet og 
markante begrsmsniuger i de italienske kvinders offentlige liv. Der dominerede en 
opfattclse af kvinders stemmeret som vaerende et attentat imod famiheordenen. 1 de 
futuristiske proklamationer fia bcgyndelsen af dette århundrede er der klare signaler 
om en af&ndstagen fra den emanciperede kvinde. 1 et skrift publiceret i “le Figaro” i 
1909 s& der direkte; ” vi Onsker at bekrempe moralismen og feminismen.“222 

Lateran pagten fia 1929 var ensbetydende med den katolske kirkes legale status. Den 
formahserede en relation mellem kirken og staten som havde eksisteret siden 
&rhundredets begyndelse. Privilegierne blev videref0rt i grundloven fra 1948. Lateran 
traktaten havde stor 0konomisk betydning for kirkens magtkonsolidering, idet 
traktaten gjorde katolicismen til statsreligion De katolske kirkebryllupper beh0vede 
ikke lsmgere at blive fulgt op af en civil ceremoni. Der var skattefordele til kirken og 
overdragelse af ejendomme og jord til kirken. Der skete en udbredt anerkendelse af de 
katolske h0jtideligheder, der kom ligevmgt mellem stats- og religi0se skoler og laxen 
om de luisme doktriner blev obligatorisk i statsskoleme.u3 

Den katolske kirke havde i begyndelsen af samlingsperioden vaxet imod samlingen af 
Italien. Den havde bLa forhindret sine troende i at stemme ved de nationale valg. 
Lateranpagten gav den katolske kirke st0rre indtlydelse på den enkelte italienske 
tämilie. Den sikrede forestillingen om den suverame familie i staten. Lateranpagten var 
enden på den konflikt som var startet ved italien samling i fortige århundrede.224 

193Oerne var generelt przget af manglende information om prevention og 
seksualvejledning og der var begrznsede muligheder for at få fat i prszvention. Artikel 
nr. 553 i civil-loven forb0d reklame, salg og distnbution af prszvention. Disse forhokl 
var pivirket af den katoLske kirkes attituder og det fascistiske styre fors0g på at 
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komme det lave fedselstal til livs. Det var derfor meget udbredt at bruge ihegal abort 
som praevention. 

Den 22. November 1925 blev lov nr. 2125 gennemf@t som gav kvinder stemmeret til 
lokalvalg. Benito Mussoli fulgte stort set den samme logik som havde pratget 
forgmngemes kvindesyn. F.eks blev muligheden for, at kvinder kunne lade sig opstihe 
til lokalvalg nedstemt på grund af “den kvindelige natur og det store mermeskelige 
ansvar der tirlgte med.“225Rettigheden til at stemme ved lokalvalgene som kvindeme 
havde wmdet i 1925, blev aherede i 1926 fjemet da Mussolini ved indsrettelsen af det 
nye borgmesterregime (il regime dei Podestà) fjemede italienernes stemmerettigheder. 
1 perioden op til tildehugen af den lokale stemmeret, blev det fastsBet, at det kun var 
kvinder som var blevet dekoreret under l.verdenkrig på linje med en militmrindsats og 
de kvinder som var m#dre til de faldne, som kunne få stemmeret. Det var p% ingen 
måde en anerkendelse af de ca 150 msinde kvinder der havde arbejdet i 
krigsindustrien under l.verdenskrig. Loven omhandlede ikke s@&e og hustruer til de 
faklne. De lave @minger under fascismen og den svaxe adgang til arbejdsmarkedet 
tvang mange italienske kvinder ud i prostitution for at overleve. 

Den fascistiske politik prfivede med alle midler at bekrempe arbejderbevmgelseme. 1 
1926 bliver strejke.v&ene.t fixtaget de italienske arbejdere. De italienske kvinder og 
kviudeorgsnisationeme stod både overfor de rigide krav fia det fascistiske regime og 
en uforstAende og ofte fjendtlig arbejderklasse. 1 al hemmehghed lykkedes det 
kvindebevzgelsen at opstarte et blad ved navn Tompagtia”. Bladet Ek stor betydning 
for opretholdelsen af de feministiske ideer. Men hgesom andre socialistiske blade blev 
det forbudt og stoppet af fascisteme. Det var under fascismen udbredt for 
fagbevmgelserne at informere om strejker og demonstrationer gennem de illegale 
blade. 

Det mest ydmygende ved fascismen for de italienske kvinder og de italienske famiher 
var lanceringen af de demogratiske kampagner. Det var i “ratens navn”, at der under 
fascismen blev indfort social bistand og blev startet en national familiepolitik. Et godt 
eksempel var moderskabskassen L’ONMI (Opera Nazianale Matemita Infamia) som 
blev dannet i 1925. Form&t var at organisere og forbedre forhokl for kvinder og 
bom. Den demografiske politik udm0ntede sig konkret i, at nxend der ikke var gift 
skulle betale “celibat” afgift. Når mrend s#gte arbejde blev antal& af bom opfattet som 
en kvalitikation 

Den fascistiske stat havde store planer om at centralisere og udvikle et massivt 
velfaxdsstatsprogram. Det blev dog ikke en entydig succes. Der blev introduceret nye 
love for arbejdene kvinder, streng beskyttelse for arbejdene medre, restriktioner for 
områder hvor kvinder måtte arbejde, straf for abort, veto mod spredning af pnevention 
og information om dette emne og en restrukturering af familieloven fra 
1865.p6Specielt lov nr. 748 fia marts 1923 havde stor betydning for de italienske 
kvinder. Loven forbod nattearbejde for kvinder. Det fascistiske dekret nr. 654 fia 1934 
var en regulering af den tidligere lovgivning om kvinders arbejdsforhold og iudehokit 
en komplet lovpakke til beskyttelse af moderskabet. Der var f@dselsorlov både inden 
og efter fetdslen. Ligeledes var der forbud mod at afskedige kvinder efter 6 måneders 
graviditet. Der var 2 daglige hvileperioder i en begramset periode, når kvindeme 
begyndte at arbejde igen.227 
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Skiftet kan tolkes som en accept af moderskabet og en afstandstagen fia opfattelsen af 
graviditet som en sygdom. På trods af disse forbedringer var fascismens politik klar en 
priotiteiiug sf manden som arbejder og mange af de nye love under fascismen bidrog 
til en afstandstagen t?a arbejdene kvinder. Der eksisterede bLa love som forbed 
kvinder ansmttelse i den offentlige sektor og specielt skolevmsenet. Fra 1923 var 
kvinder udehrkket fra lederstillinger i visse skoler og kvinder måtte ikke undervise i 
historie, filosofi og @konomi i gymnasieskolen. Der var tia 1934 ligeledes et loft på 
10% kvindeansrettelse i statsadministrationen. Dette blev udvidet til den private sektor 
i 1938. Der var, ifolge Carla To& modsmtningsfyldte interesser hos srbejdsgiveme, 
som geme ville snssztte de kvindelige arbejdere på grund af de lave lomringer.u8De 
kvindelige l@miuger var under fascismen stadig kun 40-50% af de matullige lotiger. 
1 1937 blev fredre med storfamiher foretrukket og der var l@mingssystemer efter 
familiest@rreLse. 

Det var forst med lov~ndringeme i 1940 og 1942, på grund af maxxlenes 
krigsdeltagelse, at kvindeme tik tilladelse til at arbejde i de offentlige stillinger. Loven 
om hejst 10% kvittdelig arbejdskraft i offentlige stillinger fra 1938 blev ophmvet. Dette 
resulterede i en kvindelig beska&igelsesgrad på 40% i 1942. L@nningsniveauet for de 
italienske kvinder var dog stadig ikke hojere end 50-60% af de mandlige 1onninger.2z9 

Der skete ligeledes en szmikning af den legale minimumsalder for piger som kunne 
arbejde fm 14 til 12 ti. Dette tolker Lesley Caklwell som en tendens til, at man 
enskede at forkorte kvindens “voksne” arbejdsalder ved at integrere hende så hurtigt i 
srbejdslivet. Den tertiaxe sektor var den eneste sektor fia 1921 til 1936 hvor den 
kvindelige be&&igeLse steg - &a 28% til 34%F3’ 1 1938 blev det ved lov fastsat, at 
ptivate fkmaer som havde mindre end 10 ansatte ikke måtte ansztte kvinder. Den 
fascistiske regering stimulerede krigsindustrien og skar ned på bekkedning og 
tekstilbranchen, hvor kvmdeme ofte var beskzeftiget. 

Det fascistiske regimes interesse i en god og sund demografi& udvikling resulterede i 
meget beskyttende lov for arbejdende kvinder og omsorg for modre. De fascistiske 
ledere var overbcviste om, at landet ville blive styrket, hvis indbyggertallet steg 
drastisk. Der blev derfor ivrerksat skattelettelser til de store bfimefamilier. Benito 
Mussolini tuhalte; “Herrer, hvis Italien skal betyde noget, må vi i midten af dette 
århundrede havde n&et en population på ikke mindre end 60 millioner. Alts& nationens 
&cbne er athamgig af vores demografi& potens...hvis dette mislykkedes bliver vi 
ikke til et imperium, men til en koloni.““’ Familierettighedeme under fascismen var 
praeget af det nye qm&abssystem (il matrimouio cauolico concordatario). Det var en 
statslig snerkendelse af det mligi@e qteskab.232 

Lesley Caklwell har analyseret den dokumentariske propagandafilm “Madri 
dXalia”( m@lre) som blev lavet i 1935 for OMNI. Filmen viser, ifolge Lesley 
Caklwell, hvorledes det fascistiske regime gennem en kombineret opfordring, 
motivering og pligtindpodning fors@te at stimulere de italienske kvinder til at fede 
bom. Tendensen til at fokusere på medicin-hygieniske forhold og statsregulere dem 
var et udbredt faxomen i 193O’emes Europa. Den fascistiske propaganda idylliserede 
resultatet af den seksuelle akt og ikke den sensuelle handling, som var skjult og 
mystiticeret. Den “rigtige” feminitet under fascismen bestod i evnen til at reproducere 



Alexander De Grand fokuserer i sine studier af fascismen p& at det fascistiske regime 
ikke Sk fort sine kvindepolitiske hensigter ud i livet - de fik ikke den store effekt på 
fodselsrateme. ‘DI genguld accepterede de fleste kvinder, at deres &ebne under 
fascismen var tamilien. Alexander De Grand ser fascismen som en interessant periode 
med hensyn til forhokiet mellem propaganda og realitet i et autotinwt 
samfund.2%wismen var mere konservativ og traditionel end totalmer. Mange af de 
italienske kvinder biiholdt deres ekonomiske position, men tabte uden tvivl på det 
politiske plan Det var middelklassekvindeme, der blev mindst ramt af den fas&tiske 
politik, bla fordi der i 193O’erne kom flere kviuder ind på universiteterne end 
nogensinde for. Den italienske historiker Maria-Antonietta Maccioccbi som 
kombinerer marxisme, psykoanalyse og feminisme i hendes analyser af fascismens 
vmsen, har en markant anderledes apfattelse af fascismen end Alexander De Grand. 
Maria-Antonietta Macciochi Stiller ikke på samme n&le spergsm&tegn ved forskellen 
mellem propaganda og praksis. Maria-Antonietta Macciocchi fokuserer på hvorledes 
den fascistiske politik ideologisk set fungerer i samfundslivet. Hun betoner meget 
inspireret af Wilhelm Reich’s analyser seksualiteten som en integreret del af den 
fascistiske ideologi. 

“Fascism organired the femak “character armour” by means of a rigorously chaste 
discourse, and its greatest efforts lie in the murder of sexualny; femak sexualhy is 
cheated, through language, the politital liturgy and the ceremonial mystiue”.us 

Fascismen skal ifolge Maria-Antonietta Macciocchi ses i tzt samspil med det 
dominerende patria&at. Dyrkelsen af den fascistiske leder bliver af Maria-Antonietta 
Macciocchi opfattet som en symbohk kastrering af både manden og kvinden. At de 
italienske kviuder gav deres gukh%tg til Mussolini den 18.September 1935 tolker hun 
som et bryllup mellem de italienske kvinder og Mussolini. 

Civilretten slog i 1942 ved lov fast, at manden er familiens overhovedet “cape 
famiglia”. Det kom konkret til udtryk ved (art 316) hvor det anferes at kun faderen har 
forreklremyndighed. Det tmder klart &em ved den m&le som manden og kvindens 
mgteskabsbrud tolkes p% Manden kmme lnzve separation ved et enkelt 
zgteskabsbmd, medens kvinden kun var i denne position, hvis mandens 
aegteskabsbmd havde haft ekstreme konsekvenser.236 Artikel N. 587 i straEeloven fia 
1930 iutroducerede en mildere strafferamme ved forbrydelser betegnet som 
mreskrrenkende (causa d’onore). Denne strafbetegnelse er forst blevet fjemet i 1981. 

6.10 “La resistenza”(modstandskampen) 

Kvindernes kamp og deltagelse i modstandskampen var et klart udtryk for den 
antidemokratiske og antifeministiske politik, de havde varet udsat for under fascismen. 
“La resistenxa” var et storstibet massedemokratisk oprer imod fascismen. Det var en 
kombination af vmbnet kamp og politiske aktioner, strejker og protester. Der blev 
dannet modstandsgrupper, som foretog sabotage og arrangerede strejker og moder på 
fabrilcker og skokr. Det var femte gang i den itahenske historie at arbejderc, bender 
og kvinder havde ksempet sammen mod en fazlks fjende. De 20 års undertrykkeLse, 

89 



under den fascistiske ideologi, havde skubbet de italienske kvinder væk tia den 
politiske scene og skabt en usikkerhed om kvindens samfundsmrzssige placering. 

Fra den 5. Marts 1943 lammer de italienske arbejdere og arbejderske st@rstedelen af 
metalindustrien og dermed krigsindustrien med strejker. De store strejker i Marts 1943 
indikerede en ny epoke i kvindebeva+gelsens historie og havde uden tvivl betydning for 
erobringen afen mere demokratisk position i efterkrigstidens Italien. 1 November 1943 
i Milano blev GDD (den kvindelige forsvsrsgmppe) dannet. 1 1944 blev den anerkendt 
af CLN (modstaudsbevzegelsen) som en vigtig samarbejdsorganisation. GDD bestod 
hovedsageligt af kvinder fra CLN, PCI og PSI. Gruppen bidrog til at organisere 
moder, kampagner og sabotageaktioner mod tyskeme. De italienske kvinders 
arbejdsmarkedsmressige rolle blev amdret af den post-fascistiske regering ved 
ophievelsen af de offentlige forbud mod bmg af kvindelig arbejdskraft i 
undervisningssektoren. a3’ 

Blandt mange italienske historikere er “resistenza”-perioden blevet kaldt den anden 
“Risorgimento” og i relation til kvindemes kamp den “ferste femiuisme”. De italienske 
kvinders kamp under “res&enza”-perioden var en kombination af udnyttelsen af de 
kvindelige “dyder” om omsorg og hjrelp og en hidtil uset politiseret og strategisk 
handlen. Der var mange kviuder involveret i at restaurere bygninger og kontorer, som 
tyskeme havde forkult, til hjrelpe-organisationer og nedhjrelpscentre. Den italienske 
partisanbevzegelse var den sterste i Vesteuropa og talte ca 200.000 nnend og kvinder. 
De oflicielle kilder fast&, at der var 70.009 kvinder involverede, hvoraf de 35.000 
var partisanerUSIndtil midten af 197O’eme blev der i den konventionelle 
historieskrivning ikke skrevet meget om den kvindelige modstandskamp. 

Det er af betydning for den generelle samfundsmszssige opfattelse af den italienske 
kvinde, at historieskrivningen om modstandsbevzgelsen indtil feminismens 
gennembmd i 197Weme, fastholdt et billede af den kvindelige deltagelse i resistenza - 
perioden som heroiske bedrifter, der gik ud over hvad den kvindelige natur egentligt 
kmme og “burde” indehokle. En sådan skikhing er lettere at glemme, fordi at disse 
kvinders indsats ikke kan relateres til “normale” italienske kvinders potentialer. Ved at 
glorhicere disse kvinder og neghgere den naturlige modenhed og bevidsthed, de besad, 
var det lettere at ven& tilbage til de stereotype kvindebilleder. 

6.11 Opsamling 

Underkeggelsen af kvinden under faderens eller husbondens autoritet har rodder 
tiIbage tiI det antikke Italien. Feltet af kvindediiser har undergået store 
forandringer siden den forste lovsamling i 1865 hvor artikel 131 fastslog faderen som 
“farmliens overhoved”. 1 de forste 20-30 år af det nysamlede Italien var det 
enkeltpersoner som Anna Maria Mouoni og Salvatore Morelli der opretholdte den 
spinkle diskursive italesszttelse af kvindespergsrn%let. Det overordnede magtfelt var 
fuldstsendigt domiueret af den biologisk funderede apfattelse af kvinden som vrerende 
manden naturligt underlegen. Kvindefeltet bliver ved 1902 loven om beskyttelse af 
moderskabet for forste gang juridisk og institutionelt omdefineret. Diskursen smdrer 
sig til at omhandle kvindens reproduktive evner i nationens interesse. 
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Det har i perioden ikke vaxet muligt at formulere en generaliseret samfundsnxessig 
diskurs om kvindens ret til at indtraxle på arbejdsmarkedet. Kampen for kvinders 
stemmeret var flere gange oppe til debat i deputerkammeret. Reaktionerne fra de 
mandlige deputerede indikerer den svage indpas som diskursen om kvinderettigheder 
havde vundet. h4andens autorisation overfor kvinden som blev ophmvet i 1919 var en 
vigtig forandring og rekonstruktion af det dominerende lovsa%. Samlingspunkmt har 
hele tiden vaxet agteskab og blod under en patriarkalsk styring. Kvinden har i hele 
perioden vaxet underlagt manden juridisk, ekonomisk og socialt. Dette har lagt en 
“tämilner” ramme omkring kvindediskussionen. Ophvelsen af “mandens autorisation” 
er således et vigt& juridisk brud på den dominerende diskurssa%ning. 

Hvis vi ser på feltet af politiske diskurser der dominerede i den tidlige italienske 
historie t?emst&r det klart, at det italienske samfund frem til 1946 hvor kvinder far 
stemmeret, har vaxet domineret af et totalt fravax af kvinder i det italienske samfunds 
vigtigste beslutningsprocesser. Denne marginalisering i det politi& liv bar grundlagt 
den historiske og socialt konstrarerede “natur” for kvindediskursens spilleregler. 

Perioden under fsscismen reetablerer moderskabet som den eneste offentlige 
bekymring for den italienske stat. Den svzre adgang for kvinder til de offentlige 
stillinger var et tilbageslag for den demolrratiske ligestillingsdiskurs. Resisterma - 
perioden var forste gang i den italienske historie hvor de italienske kvinder opnåede 
offentlig haxier. Dette fik betydning for gennemslagskraften i debatten om kvinders 
stemmeret efter 2. verdenskrig. Det er ligeledes vigt& at inddrage Lateran - pagtens 
indgåelse i 1929 mellem den italienske stat og den katolske Eke for at forstå den 
diskursive natur af famihen- og kvindens betydning i det italienske samfund. 
Lateranpagten var en blåstempling af den katolske kirkes samfundsmressige position. 
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Kapitel 7. Efterkrigstidens kvindedebat 

7.1 Indledning 

1 dette kapitel diskuteres hvorledes kviudesp0rgsm&t blev italesat efter lnigen. Fokus 
er på de diskurser om lighed, som udsprang af efterkrigstidens forandrede 
kvindepolitiske situation. De institutionelle forandringer der flnder sted efter 2. 
verdenskrig, skal ses i tszt samspil med de politiske krrefter, der var på spil og de 
axdrede Okonomiske og kulturelle spilleregler. 1 hele efterkrigstiden Snder en konstant 
politisk kamp sted for at vinde og fastholde defmitionen på familiax normalitet. De to 
vigtigste referencerammer til at forstå den italienske kvinde i efterkrigstiden var 
kommunismen og katolicismen. Det italienske kommtitparti’s (PCI) bekymring for 
de italienske kvinders position på arbejdsmarkedet tik betydning for den n&le 
kvindesp0rgsm&t udviklede sig. Selvom det italienske kommunistparti krempede for 
amdrede arbejdsvilk&r for de italienske kvinder, udfordrede de ikke den dominerende 
katolske kultur på de 0mme punkter. Afg0rende for den politiske udvikling af 
efterlnigstidens Italien var også partiet de kristelige demokrater (DC), som fra valget i 
1948 og frem til begyndelsen af 199O’erne kom til at styre det italienske samfund. Af 
betydning for den n&de kvindesp0rgsmAlet blev italesat p& var også danuelsen af den 
italienske kvindeorganisation UDI. 

7.2 Den katolske kirke 

Italien fremstod efter 2.verdenskrig som et kaotisk og ydmyget land. Kongen, den 
katolske kirke og den dominerende klasse var dybt miskrediteret efter at have 
samarbejdet med nazisteme. Den katolske kkke stod med sine mange privilegier sta&t 
ved republikkens start i 1946. Kirken havde forr&t at oprethokle og udvide sine 
bastioner i det stadig mere moderne og komplekse italienske samfund. Vatikanstaten 
var blevet et af de mest magtfulde finanscentre i verden. 

“The Vatican was an Italian institution and the pope himself was Bishop of 
Rome and primate of Italy. By the terms of the Italian constitution, the church 
enjoyed privileges unique among democratic countries. Catholicism fornred a 
profound and natural part of the social fabric of the nation”.239 

Sammensmeltningen af de statslige og religi0se bryllupsceremonier gjorde det svaxere 
at krmve skilsmisse. 1 de f0rste efterkrig& var kvindens arbejde udenfor hjemmet et 
meget kontroversielt emne. Kirkens attituder i 194Oeme var pneget af “Casti 
Connubi” dokumentet fia 1930. Heri beskrives det, at familien er forbundet udfra den 
kontraktlige pagt mellcm manden og kvinden, fastsat af gud og givet sakramental 
status gennem det kristne regteskab. Dogmatismen og de kanoniske love som prmgede 
meget af den katolske kirkes moralteologi var udviklet og legitimeret uti de rigide 
ptiggelser udviklet af de “naturlige love”. Kirkens position overfor prevention var et 
hovedelement i forkengelsen af lovgivningen, som gjorde f0dselkontrol illegalt, 
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ligesom &ns opposition kom til at forsinke skilsmissemttighedemes indffirsel. 

Hele den italienske familieideologi var struktumret udfia opfattelsen af kvinden som 
moder. Den katolske kirke har bidraget til opfattelsen afkvinden som primax biologisk 
frembringer og opdrager. Den har styrket det intime forhold mellem moder og barn og 
ligefrem ‘dobbelt naturaliseret’ moderens tendens til omsorg for barnet og barnets 
@gen efter tryghed.ven katolske kirkes styrke, dens kulturelle og politiske 
betydning for den italienske kvindes selvopfattelse og fastl%sning i en moder og 
fannlieidentitet kan nazppe overdrives. De italienske kvinders msnglende 
borgerrettigheder, kan den katolske kirke ikke undsige sig en del af skyklen for, At 
man f#rst i 1969 oplnzver straffeleven, som straffer kvinder ved zgteskabsbmd, vidner 
om en tzt forbindelse mellem den katolske kirke og den italienske statsmagt 

Efter krigen og frem til begyndelsen af 195O’erne, var det forbudt for kommunister at 
fungere som vidner til katolske bryllupper og vaxe “gudfor&lre” til katolske bom. 
Indenfor den katolske kirke eksiiterede der katolske kvindekomiteer, som var et 
effektivt propaganda-redskab for den katolske kirke. Henimod 1960 begyndte der at 
ske forandringer i overordnede diskursive udsagn fra den katolske kirke. Paven udtalte 
i 1962 at: “enhver person - troende eller ej, katolik eller marxist er ftirst og kemmest 
et menneske.“2411 1968 kom den revolutionaxe teolog Giuho Girardi med bogen 
“troende og ikke troende i en ny verden”. Bogen blev kust af mange feminister, fordi 
den betonede, at en #konornisk og politisk revolution ikke kmme tinde sted, uden at et 
helt nyt vmrdismt vandt indpas, heriblandt et anderledas syn på kvinder. Den italienske 
digter, Slminstrukt0r og skribent Pier Paolo Pasolini er et eksempel på en person som 
form%ede at kombiuere katolicismens og kommunismens dyder. Han havde stor 
sympati for den lille troende mand, men tog skarpt afstand fm vatikan - 
herred@nmet.242 

7.3 Kvindem valgret i 1946 

Efter 2.verdenskrig fik de italienske kvinder så endelig valgret, og tilladelse ti at stille 
op til folkeforsamlinger. Malen fandt sted per dekret den 1. februar 1945 mellem 
ministerprrtxident Akziie De Gasperi og kommunistlederen Palmko TogliattL Begge 
verdenskrige bragte gode resnltater for de italienske kvinder. Efter lverdenskrig blev 
de fjernet fia mandlige autorisation i 1919 og fik ad.gaug til visse offentlige embeder. 
Efter 2. verdenskrig fik de stemmeret. Den kvindelige deltagelse under 2.verdenskrig 
havde, ifolge Amta Rossi-Doris, vaxet mere synlig end deltagelsen under 1. 
verdenskrig. Her havde de italienske kvinder for første gang i stor udstra&ring 
deltaget i offentligt arbejde.243 

Det var specielt de kvinder, som havde deltaget i den vzbnede kamp i resistenza- 
perioden, som havde interioriseret kravene om stemmeret. Reaktioneme på 
stemmeretten blandt disse kvinder, var ikke vikl jubel og eufori. Stemmeretten blev 
opfattet som en selvfqjlge. Amagen til denne attitude skykles bLa, at de italienske 
kviuder på kollektiv vis havde “b%ret og benyttet våben” under krigens 
slutning.244Erobtingen af stemmeretten kan derfor ses som en reaktion på de heroiske 
bedrit&, de italienske partisankvinder havde przsteret under krigen, Disse aktiviteter 
forstaxkede trangen tiI frihed og nedbrydelsen af skellet mellem den offentlige og 
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private sfzere. Inkorporeringen af “lighedsideologien” b0r også ses i lyset af den 
k0nsracistiske politik, der var blevet f0rt under fascismen. Det de fleste kvinder 
@skede efter krigen, var at opn% en ny moderrolle. Der var stor politisk distsnce 
mellem de kvinder som 0nskede stemmeret og de kvinder som “bare” 0nskede fkihed. 
Kommunisten Nadia Spano fremhrevede efter krigen: 

’ Den modbydelige demogratiske kampagne som blev lanceret af fascisteme 
har helt sikkert ydmyget de italienske kvinders moderf01else”.245 

Der herskede ligeledes den opfattelse, at stemmeretten ikke var en formring tia den 
italienske stat, men en rettighed, som kvindeme havde erobret. De hemmelige blade 
under krigen som; “La nostra lotta” og “L’umtà” havde wret fyklt med krav om de 
politiske renigheder, som kvindeme burde tildeles efter krigen. Det var specielt renen 
til at arbejde og ligel0n, der blev debatteret og fremf0rt som krav tia 
partisankvindeme. 

Det Adste italienske kvindeblad var “Noi-denne”. Det f0rste nummer blev distribueret 
i Paris i 1937. P% grund af fascismens censur kom det f0rste legale nummer p% gaden i 
Juli 1944 i Napoli. “Noi-denne” var i begyndelsen et 14 dages blad tzt lmyttet til den 
italienske kvindebevzgelse UDI, som igen var tmt tillmyttet kommunistpartiet PCI. 
Kort efter blev redaktionen flyttet til Rom og blev omdannet til et ugeblad. Lige siden 
har det varet UD1 s officielle blad. Tiiytningen til PCI kom bLa til udtryk ved at der 
ikke blev givet meget spalteplads til personlige historier og f0lelsesmazsigt debatstof. 1 
“Noi-donne” var der i de f0rste efterkrigs% s%ledes mbrikker med tider som “vores 
fagforeningsproblemer” og “kvindelig aktion”. Det var lettere at hente forståelse til 
krav om ligel0n end at f% opbakning til civilretlige axalringer. Disse krav rendrede ikke 
på samme m%de på forhoklet mellem den offentlige- og den private sfanew 

Betydningen af kvinders stemmeret var, at kvinder tr%dte ind i en ny verden eller sfære, 
som bidtil kun havde vreret åben for nxend. Stemme- og opstillingsretten markerede et 
brud med den hidtil dominerende kvindehabitus, hvor den indre ammlering af politiske 
tanker og bevidsthed havde varet et konstituerende element for mange kvindcr. Der 
blev åbnet op for, at kvinder kunne f0le sig lige med =nd.Z47Kvinder kunne udover at 
udtrykke sig politisk nu også stemme på andre kvinder. 

Den 2. juni 1946 skulle det italienske samfund tage stilling til, hvilke personer der 
skulle deltage i den grundlovsgivende forsamling, som havde til opgave at udarbejde 
den nye italienske grundlov. Samtidig skulle befolkningen beslutte om Italien skulle 
forblive et monarki eller forvandles til en republik. 

Der var meget f% kvinder der stillede op til lokalvalgene i april 1946 og valget til den 
f0rste lovgivende forsamling 2. juni 1946. Derfor var der også få kviuder der blev 
va&. Til den f0rste grundlovsgivende forsamling blev der valgt 21 kvinder og 510 
mrend. Det svwede til3.7% af de deputerede. Ud af de 21 kvinder kom 9 af dem tYa 
PCI, 9 fm DC og 2 tia PS1 og 1 fia partiet “L’uomo quahmque”. For mange kvinder 
var valgene efter krigen, f0rste gang de deltog i politiske m0der og f0rste gang de 
skulle tage stilling til kandidater og partiforskelle. Det er svmrt at analysere, hvad 
kvindernes adgang til stemmeutnene bet0d. If0lge Anna Rossi-Doria, kunne de 
kristelige demokrater ikke havde dannet regering uden kvindernes stemmer.248Dette 
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standpunkt sandsynligg0res af den katolske kirkes store indflydelse på de fleste 
italienske kvinders vaxdiszet. 

Det var i efterkrigstiden svant for de italienske kvinder at kombiire moderrollen med 
offentlig politisk aktivitet. De fleste kvinder var uden erfaring med de politiske normer. 
Der eksisterer flere modsatrettede vidnesbyrd om, hvordan de italienske kvinder 
reagerede på valgretten - fia apati til entusiasme og stolthed. Anna Rossi-Doria 
betorter i sine studier de handlekraftige og initiativrige kvinderesktioner.249 

Den symbolske kwivelse, som stemmeretten medf0rte, b0r ikke undervurderes, selv 
om der ikke blev valgt så mange kvinder iud ,i parlamentet. Det var symbolsk, som 
fnnktionelt, et tab af mandens kontro1 med kvinden. En sejr og begyndelse for 
kvirrdens iudividualisering. Vidnesbyrd forneller om hvordan “kroppe og hrender 
ryste&“, da de italienske kvinder endelig stod i stemmeboksene. Mange kvinder havde 
på stemmesedlen svazt ved at skehre monarki og republik fia hinanden.25aResnltatet af 
afstemningen blev, at 10.719.284 personer stemte for monarkiets bevarelse og 
12.717.923 stemte for republikkens indf0rsel. 

Det nr% havde vaxet en specie1 oplevelse for de 21 kvinder, som blev valgt til den 
konstituerende lovforsamling at m0de op til den f0rste “arbejdsdag” den 25. Juni 1946 
med deres 510 mandlige kollegaer. Den tiemtrredende kommunistkvinde Nilde Iotti 
beskriver stenmingen s%ledes til de f0rste parlsmentsm0der: “vi var allesammen fukle 
af respekt for disse mrend, 
viden”.m 

som var indbegrebet af historie, kultur og 
Socialisten Bianca Bianchi som deltog i den f0rste lovgivende forsamling 

erindrer hvordan hun oplevede “Montecitorio”@srlamentsbygningen) som en labyrint, 
der tik hende til aff0le sig som en “pige tia landet”. HM erindrer ligeledes de mandlige 
blikke der m0dte hende, da hun for f0rste gang tr%dte ind i senatets aula og hendes 
desperate s0gen efter andre folkevalgte kvinder i salen.z2Kommunisten Nadia Spauo 
erindrer hvor f0lelsesnxessigt ber0rt hun var, da man i parlamentet den 8. Matts 1947 
fejrede kvindernes kampdag i parlamentet. Det var en specie1 undtagelse, idet der de 
f0lgende år efter ikke blev gjort opmaxksom på dagen i parlamentet”3 

7.4 Den nye grundlov i 1948 

Grundlovens overordnede m%l var at definere den italienske befolknings civile, 
sociale, 0konomiske og politiske rettigheder og udstikke retningshnjeme for 
magtforholdet mehem landets ledende institutioner. Grundloven stabiliserede for f0rste 
gang i italiens historie juridisk og moralsk lighed mellem manden og kvinden. Dette 
kom til udtryk i artikel 3 som b1.a lyder: 

“alle borgere har de samme sociale og juridiske rettigheder uden hensynstagen 
til k0n, race, sprog, religion, politisk overbevisning og sociale forhold”. 

Den italienske grundlov fira 1948 formulerede således principperne for de politiske og 
civile rettiigheder for de italienske statsborgere. Den resulterede i mange debatter om 
famihens normative og pmktiske rolle i samfundet. De kristelige demokrater og 
kommunistpartiet diskuterede om, hvordan man skulle lovgive om tämilien som 
samfundets fimdamentale samlingspunkt. Herlblandt, hvordan de juridiske 
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konsekvenser skulle vaxe for bom fodt uden for zgteskabet. Man godkendte disse 
b@ns fardime tilknytniug. 1 artikel 30 i grundloven står der: “Det er en piigt og 
rettighed for enhver foraldre at bevare, uddanne og opdrage bom selvom der er fedt 
udenfor zgteskabet”.254 Faderens position som familien overhoved “cape della 
tämiglia” og skilsmisseretten var ikke involveret i gmndlovsdebatten. Det var 
naturaliseringen af familien som en institution, der var det mest kontroversielle 
spergsmål. 

En oplosning i definitionen og opfattelsen af tämilien kunne fore til nye samlivsformer. 
De kristelige demokraters Cygt skal forst%es på baggrund af den atmosfzre af 
“uoploselighed” der var forbundet med ægteskabet. Grundloven fastslog kvindens rolle 
som moder og staten forpligtede sig til at bekymre sig om moderskabet.*55 Artikel 29 i 
grundloven beskriver, hvorledes staten anerkender tämilien som en naturlig forening 
baseret på moral.& og legal lighed mellem zgtefalleme, iudenfor de nedlagte 
begramminger som familie-enheden har. Da faderen var konstitueret som tamiliens 
overhoved, var det reelt en forstrerkelse af kvindens underordning, som konstitutionen 
foreslog. Det forholdt sig på samme m%de med grundlovens priucipper om ligelon. 
Artikel 37 blev til med stort pres fia venstreflejen side og fbxnsagde, at kvinder og 
mrend skulle have lige lon forlige arbcjdc. 

“Den italienske kvindearbejder har krav på de samme arbejds- og 
lomettigheder som mandlige arbejdere. Arbejdsbetingelseme bor opfykles i 
henhokl til kvinders essentielle farniliefunktioner og sikre moderen og barnet en 
specie1 tilpasset prodnktion.“z56 

Som det fremg%r skal “ligheden” og arbejdsbetingelseme harmoneres med de familizre 
pligter. Dette dobbeltforhold, forblev det store stridspunkt i den italienske 
familielovgivning.257 Artikel 37 er s%ledes kun et halvt apger med den traditionelle 
tämilieopfattelse. Det at opfatte kvinder som modre var så dybt rodfzstet i den 
italienske kultur, at også kommunistpartiet tog hensyn til det i sine politiske krav efter 
krigen. 

Grundloven rathicerede kvinders ret til lige arbejds- og karrierebetingelser. Det var 
dog stadig ikke tilladt for de italienske kvinder at indtrazde i dommerstatiden. Der var 
stor diskussion om, hvordan familien skulle indkorporeres i den nye gnmdlov og 
hvordan man kmme universalisere familiens rolle. 1 centrum for diskursdannelsen var 
de katolske dyder og principper og arven fm det overst%ede fascistiske regime. Der var 
mange moralske og religiese principper som tungerede som et diskursivt net over, 
hvor langt diskussionen kmme udvikIe sig. Konkret påvirkede det diskussionen om de 
demokratiske kvinderettigheder i familien. AZgteskabet var diskuteret i 151 ud af 
konstitutionens 455 artikle?‘. Det blev detineret hvem det måtte gifte sig, hvom%r og 
under hvilke betingelser. Hvis en kvinde var blevet enkc skulle hun vente 300 dage, 
inden hnn kmme gifte sig igen. 
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7.5 Lov om arbejdstid, barsel og hjemmearbejde 

Fra midten af 195O’erne begyndte der at ske lovgivningsnuessige forandringer på 
arbejdsmarkedsomr%det. Arbejdstiden var af stor betydning for de italienske kvinder, 
fordi de ofte stod for sterstedelen af arbcjdet i hjemmet. Den eksisterende lov om 
arbejdstid var fm 1923 for industriarbejdere og begramsede arbejdstiden til8 timer om 
dagen og hejst 48 timer om ugen. 1 1969 blev arbejdstiden fastsat til 40 timer om 
ugen. 

Det var i 1923, at der for forste gsng blev indfert forbud imod hjemmearbejde, for at 
komme arbejdslesheden til livs. Den 13. Marts 1958 kommer med lov N. 264 den 
forste lov om beskyttelse af hjemmearbejde. Loven var meget uklar og resulterede ikke 
i nogen mel beskyttelse af hjemmearbejdeme. 1 1969 pnesenterede kommunisten 
Luciana Sgarbi et lovforslag til at reformere den utilstraekkelige lovgivning på 
hjemmearbejdsomr%det. Det er ferst i 1973, at der bliver etableret flertal til at 
reformere på området. Hjemmearbejde havde reelt indtil 1973 vsxet fuklstamdigt 
ureguleret og der havde timdet den vrerst Enkelige udnyttelse sted, specielt af 
kvinder.x9 

1 1950 kommer den beromte lov “860” som forbyder afskedigelser af kvinder fra 
svangerskabets begyndelse til barnets forste år. Der bliver givet 80% @konornisk 
drelming i perioden, hvor kvinden er t?avmrende. Der var dog mange af de smson- og 
matginalansatte kvinder, som ikke Sk gkede af de nye regler. Der var tia 
arbejdsgiverside stor modstand imod “860” loven og en udbredt m%de at omg%es den 
på varat fyre kvindcr som var blevet gift eller forlovet. 

1 1956 kommer ligelonsloven. 1 1962 blev det med lov N. 7 af 9. jamnu forbudt at 
afskedige kvinder på grund af regteskab. Il963 den 9. febmar med lov N 63, blev det 
sl%et fast, at kvinder nu formelt havde adgang til alle offentlige embeder. Dette gjsldt 
dog ikke politiet, Snanspolitiet og haxen. Loven ophrevede det groteske forhold, at 
kvinder kmme blive borgmester - men ikke kommunahekretax og at kvinder kunne 
blive ministre - men ikke dommere. Det var forst den l.April 1981 med lov 121, at 
kvinder f%r ligestilling indenfor politiets ra&ker. 

P% det seksualpolitiake omr%de skete der også forandringer i 195O’eme. 1 1958 kom 
med lov N. 75 ophzvelsen af den statskontrolierede prostitution. Ved grundlovens 
indf@relse i 1948 var de prostituerede de eneste kvinder, som ikke tik stemmeret. 
Sociahsten Angelina Merlin proklamerede, at istedet for at lukke bordelleme, skulle 
man hellere bekaempe prostitutionens sociale %rsager.260 HM t?emhrevede ligeledes, at 
prostitueredes manglende stemmeret var uforenelig med artikel 3,32 og 41 i 
grundloven. Indhoklet i disse tre artikler siger klart, at alle italienske statsborgere har 
samme sociale rettigheder udcn skelnen til konnct og at den italienske stat ber fjerne 
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forhold som forhindrer en human og vznlig tilvzxelse. 

7.6 Kvindernes position i PCI 

Når man taler om de politiske partier, som var inddraget og ansvarlige for 
kvindesp@rgsm%lets udbredelse er det PCI som har den storste betydning. Kritikken af 
det traditionelle mand-kvinde forhokl afskrev hojretlejen og de regeringsbrereme 
partiers biag. Forhoklet mellem PCI og katolikkeme var prmget af store problemer i 
republikkens start. Den italienske kommunistleder Palmiro Togliatti forbandt kvindens 
undertrykkelse med arbejderklassens underhykkelse. Indslusningen af kvinder i den 
produktive sfaxe og deres rettigheder heri, var et centralt område for PCI’s m%de at 
forbedm og diskutere kvinders emancipation p%. 

PCI var dannet i 1921. Under fascismen eksisterede det under jorden eller udenfor 
Italien. Mange medlemmer, både mamd og kvinder deltog i modstandskampen og 
deltog i Committes of National Liberation (CLNJ efter 1943. PCI finskede at udvikle 
et tmt b%nd til middelklassen, katohkkeme og bondeme. PCI satte også 
kvindesporgsm%let på dagsomenen. Radika&eten af de opstihede krav var dog 
moderate, idet de skulle kunne accepteres af katolikkeme. 1 1946 var 44,2 % af alle 
kvinder i PCI casalingaer. Det var helt sikkert et problem for et parti, der 
koncentremde sm politik om arbejdet udenfor hjemmet 

En m%de at analysere PCIs politik og attituder overfor de italienske kvinder, er at se 
på de nationale kommunistkonferencer for kvinder. Ved den 1. konference 2-5 Juni 
1945 i Rom deltog delegerede tia 65 provinser. Af stor betydning for de 
kommunistiske strategiplaner om den “italienske vej til socialismen” og de italienske 
kvinders rolle heri, var kommunistlederen Pahniio Togliatti’s tankesaS: 

“Hvis det italienske demokrati vil vaxe et sntifascistisk, populrert og 
progressivt demokrati må det emancipere kvinden....Det italienske demokrati 
har bmg for kvinden og kvinden har bmg for demokratiet”.z6’ 

PCI f+emf@te, at de italienske kvinder ved at krempe for deres @konorniske, politiske 
og sociale rettigheder, samtidig timpede for det samlede italiens interesser. Det var 
en stor omvaWing i forhold til det fasc&iske Italien, hvor kvinden skulle otie sig for 
fredrelandets skyld. Nu skulle de i taedrelandets tegn ksempe for deres rettigheder. 
Pa.hniro Toghattis tale til den femte konference for de kommunistiske kvinder i juni 
1945, var et udtryk for PCI’s opfattelse af kvindespergs-m%let som vmrende af stor 
betydning for opbygningen at et nyt Italien. Det er bemErkelsesvaxdigt, at Palmiro 
Togliatti ikke fremf@er spergsm%let om skilsmisserettigheder - men istedet 
koncentemrer sin tale om den ekonomiske tidbytning og marginaIisering af kvinder. 

Ligeledes kegger han stor vagt på de forfsxleligheder det fascistiske styre pådrog de 
italienske kvinder - udehrkkelsen fra offentlige embxier og den svaere adgang til 
artx$smarkedet. Han nwner, at arralfabetiseringen i visse syditalienske regioner ikke 
var blevet forbedret mere under fascismen end de forgående 20 til50 år. Generelt er 
talen pmget af en meget forsigtig attitude overfor den katolske kirkes 
kvindeopfattelse. 
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De kristelige demokrater havde i deres valgkampagner efter krigen prresenteret den 
kvindelige stemmeret som en “phgt”, der var forbundet med familiwe funktioner. 
Forst i anden razkke betonede de, at det var et instrument til forsvar, for de kvindelige 
civilrettigheder.~De kristelige demokraters forseg på at naturalisere familiens 
samfundsmmssige vaxdi og aegteskabets uopleselighed - blev ikke ber@t i PCI’s 
kampagner. Af andre årsager for de italienske kvinders tilbagest%enhed tnwner 
Pahniro Togliatti, at der i italien aldrig har vaxet et tigtigt demokratisk liv; 

“Der har vaxet regimer som vi har kaldt liberale, institutioner som er blevet 
kaldt demohatiske, men et rigtigt demokratisk liv, dvs. en stat styret af de 
arbejdende massers liberalt valgte reprmsentanter og under massemes kormol, 
et sådant politisk liv har aldrig eksisteret og idag må vi erobre det.‘lz3 

1 PCl’s razkker var der mange kommunistiske katolikker. Selvom de ikke var 
udevende katolikker var de staxkt påvirket af den katolske tro. Mange italienere havde 
på det ideologiske plan forkult katolicismen. 1 de moralske spergsm%l, de personlige 
relationer samt farmlie- og k@rsspergsm%l var katolicismen stadig starkt 
reprresenteret. 

Diskussionen om hvilke m%l og midler de italienske kvinder skulle efterstmAx var 
således &t forbundet med det religi@e. italiens interesser. Det blev ofte diskuteret om 
de kommunistiske kvinder, f.eks kmme have et fsellcsskab med de religiese kvinder og 
med kvinder som tilhorte de kristelige demokrater. Kommunistpartiet opfordrede de 
italienske kvinder til at samarbejde p% tvrers af religiositet og partifarve. Åssagen til de 
italienske kvinders tilbageståenhed skulle, ifelge de kommunistiske doktriner, ikke 
seges i religionsspergsm%let, men i de @konorniske relationer, som de italienske 
kvinder var underlagt. Af slutdokumentet tia den femte kvindelige 
kommunistkonference kunne man lrese, at de italienske kvinder stadig led under den 
fascistiske og antidemokratiske kvindepolitik og at en sand og demokratisk politik, 
kun kunne opbygges med en bred tilslutning fm de italienske kvinderaa Der skulle gå 
10 %r, fer den meste kvinde konference fandt sted i 1955. 

Pahniro Togliatti’s ideer om nodvendigheden af den kvindelige emancipation var ikke 
accepteret af alIe i kommunistpartiet. Der var mange i PCI, som ikke mente, at 
emancipationsdebatten horte hjemme i partiet. Italien var i slutningen af 194O’eme 
stadig prrnget af de ekonomiske og sociale konsekvenser af 2.verdenskrig. Der var 
mange italienere som manglede mad og bolig og det politiske klima var påvirket af den 
kolde krigs begyndelse. 1 Italien kom det til udtryk ved udehtkkelsen af PCI og PS1 fra 
regeringen. Man var fm amerikansk side bange for en kommunistisk magtovertagelse 
og et tab af en vigtig vesteuropzeisk allierede. Det var nogle %r med h%rde politiske 
konfrontationer mellem de politiske grupperinger i det italienske samfund. 1 dette 
klima igangsattes mange aktioner og protester af de mest emanciperede kvinder. F.eks 
kan nzvnes fredsdemonstrationer imod krigen i Korea og demonstrationer imod 
atomoprustningen.265 

Den 2. kvindelige nationale PCI konference 20-23 Oktober 1955 var en slags regnskab 
for & mangeartede aktiviteter, der havde furidet sted i de forl@bne år. Sporgsm%lene 
og attitudeme var igen opdelt efter dem der udehrkkende ville krempe for kvindekrav, 
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og dem der ville diskutere de brede problemstillinger. Palmiro Togliatti’s indkeg på 
konferencen handlede om, at der ikke eksiiterede denne modsaming mellem 
kvindekravene: 

“Hos os, er kampen for kvinders emancipation på den ene si& en kamp for 
renigheder, dvs. juridisk lighed med mamdene og på den anden side, en kamp 
imod elendigheden, for en hojnelse af eksistensbetingelseme for de brede 
masser i byer og på landet”z~ 

Det er ikke svsxt at forestille sig, hvor besvsxligt det har vreret at overbevise folk om 
nodvendigheden og form&& af kvinders emancipation i de områder og sociale lag, 
hvor man manglede de mest basale fornodenheder som mad og medicin Der blev 
opponeret imod den “fs4les elendighed” som de italienske mrend og kvinder, ifolge 
Palmko Togliatti, skulle dele. 

Ved PCIs 8 kongres i December 1956, som er blevet kaldt selvkritikkens kongres, 
blev kvindesporgsmålet også diskuteret. 1 den italienske “vej til socialismen” og 
specielt i forholdet mellem demokrati og socialisme, var kvindernes emancipation 
vigtig. Kravene tia kvindeorganisationeme var i realiteten krav som kunne kaldes 
“borgerligt-demokratiske”. Men da ingen borgerlig demokratisk regering ville realisere 
disse krav, indgik kviudesporgsm&let i den ideologiske vej til socialismen.267 Som 
konsekvens af 195O’ernes kampe for ligelon var PCI istand til i begyndelsen af 
196o‘eme at kneve mere tilbundsgående rendringer af de gamle fascistiske levn og 
fordomme om kvinders plads i samfundet. 

Kommunisten Nilde Jotti’s indlmg ved den 2. kommunistiske kongres for kvinder i 
Oktober 1955 åbner op for en ny m&le at diskutere forholdet mellem stat og familie 
på Kritikken fka Nie Jotti var rettet imod den ringe udbygning af sociale og politiske 
institutioner. Som konsekvens af disse institutionelle mangler, hvor der f.eks ikke 
eksisterede pensionsordninger blev de italienske kvinder hurtigt slidt ned. Indeholdt i 
kritikken af kvinders levevilkar var også den katolske kirkes apfattelse af kvinder som 
hjemmegående husm@dre og bomepassere. Nilde Jotti fremferte: 

“vi tror, at det er rigtigt at rejse sporgsmålet om casahngaers pension, som 
anerkendelse afden sociale vaxdi og betydning deres h3rde arbejde i hverdagen 
har for vores land.“268 

Nikle Jotti brugte endvidere hendes tale til at diskntere udviklingen i et typisk italiensk 
zgteskab. Hurr fremhawede, at kaxlighed er det fulde incitament for de italienske 
kvinder for at indgå regteskab. For msnden derimod er kaxlighed kurr en del af hans 
verden. Dette resulterer i uoverensstemmelser tr& zgteskabet forste periode er 
overst&%. 

1 efterkrigs&rene blev det også diskuteret om hvorvidt det italienske samfund skulle 
felge den “amerikan&e familiemodel”. Dettc bettid udbredt brug af elektriske 
apparater og hjmlpemidler i hushoklningen. En sådan strategi ville kunne fiigere 
kvinder fia nogle af de huslige pligter. 1 en artikel i “LUnita”8 matts 1960 af Pahniro 
Togliatti angriber han segteskabets uopl@elighed som vaxende reaktionsxt og 
hyklerisk. Han kegger bLa vagt p& at kvindelig emancipeting er af stor betydning for 
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alt socialt liv, hvilket også burde komme mamdene til gavn. 

“Den kvindelige emancipation er en dyb transformation af samfundsstmkturen 
og derfor også for maxtdene. Vi er derfor stramt sammenknyttet, vi er to 
aspekter af den samme fmmgang”. 

De demokratiske elementer i kvindebev~gelsen fremlneves samt at kvindebevregelsen 
har udviklet sig meget siden århundredes begyndelse. Pahniro Togliatti beskriver at 
kvinder musten overalt i Europa har stemmeret. Han anf0rer dog, at selvom kvinder i 
Italien har stemmeret, har den katolske kirke så meget “magt” over kvinder, at den 
nzsten kan forbyde kvindeme i at stemme udfm deres interesser. 

Meget af den marxistiske teori som PCI byggede deres ideologi på havde fokus på 
kvindens tiklutning til en aktivitet udenfor hjemmet. Dette var en fomdsa%ning for 
kvidens frigcirelse. Men der havde akhig heri varet indehoklt et krav om 
emancipation. Det stod klart, at kvindesp0rgsnxUet ikke kunne overvindes med den 
tekniske kisning at indtraxle på arbejdsmsrkedet. Det var i stor udstnekning et 
sp0rgsm&l om den italienske mentslitet. Emancipationsdebatten var også tilknyttet 
udviklingen af den kvindelige personlighed. Herunder fi-hzettelsen af den kvindelige 
seksualitet. Kvindediskursen havde s5ledes bevseget sig ind på et mere omfangsrigt 
niveau, hvor det essentielle ikke kun var arbejde og ligel0n. 

Ved den 3. nationale konference for kvindelige kommunister 30. Matts-1. April 1962 
var det disse udvidede krav til kvindebevregelsen der dominerede. Det stod klart, at 
det var “farligt” for de italienske kvinder at gifte sig, hvis de ville på arbejdsmarkedet 
eller bevare en position på arbejdsmarkedet. Samtidig var det svaxt at plankegge 
b0mefamilier, hvis de var i arbejde. Disse forhold var også forbundet med kvinders 
d&ige professionelle arbejdserfaring. Dette blev forstzrket af de ofte rigide attituder 
der eksisterede til kvinden bulettfor fagforeningeme og arbejderbevsegelsen. Giorgio 
Napolitano udtrykte det således: 

“For at eliminem den dobbelte dobbelte udbytning af kvinden som 
arbejderkvinde og casalinga, er det n0dvendigt at afskaffe den sociale 
casalinga-figur som er et typisk produkt af den kapitalistiske 
produktionsmåde.“26g 

Mange kvindelige kommunister mente, at problememe for kvinder ikke blev 10st af, at 
kvindeme kom på arbejdsmarkedet. De timf0rte, at kvinder ikke blev tilstrmkkeligt 
emanciperede af at arbejde udenfor hjemmet, hvis kvindeme format blev udnyttet i den 
private sfmre. Et sf sp0rgsm&ne som przgede debatten mellem kommunisterne og 
feministeme var, om kvinders emancipation var hg arbejderklassens emancipation. 
Aldo Tortorella fra PCI ndtrykker det således: 

“Det hznger sammen med, at kvinders emancipation ikke er identisk med 
arbejderklassens; vi har at g0re med et problem som har dybere r0dder end den 
kapitalisktiske organisering af arbejdet Et problem som er defineret udfra en 
tusindsår gsmmel arv om kvinders dobbelte udnyttelse både arbejdsmzssigt og 
seksuelt.“270 

101 



Et sporgsmål som ligeledes var kontroversielt, var om PCI forsvarede familien 
traditionelle vrerdier. Hvis det var i familien, at kvinder blev mest udnyttet, og det var i 
familien, at kvinden fik indpodet sin seksuelle og moderlige underordning, hvorfor 
havde PCI så ikke kmmpet mere for kvindemes situation på hjemmefronten. Den 
“familisxe” konflikt mellem PCI og de feministisk inspirede kvinder bestod i, at 
kvindeme havde en eksklusiv interesse i den private sfrere og de seksuelle forhokl. 
KvindesporgsnAlet var på en måde farligt for arbejderklassen. Man var PCI side bange 
for, at en for stor opmaxksomhed på spechikke kvinde-krav kunne splitte 
sammenhoklet i arbejderklassen. Dette kunne så resultere i, at de intellektuelle, 
katolikkeme og socialisterne også ville udskille sig fra arbejderklassens fzlles kamp. 
Denne konflikt kommer i 197O’eme til at pnege splittelsen mellem de feministiske 
kampomrader og fagbevszgelsens analysestrategier. 

7.7 Den italienske kvindeorganisation (UDI) 

Den italienske kvindeorgrmisation UDI, (Unione Donne Italiane) blev dannet i 
september 1944. Organisationen var en videreudvikling af “Gruppi di difesa della 
donna, (gdd), som var en organisation, der var startet af kvinder fra CLN, (den 
nationale liberale kom&). UD1 enskede at udvikle og koordinere en samlet 
kvindestrategi i det nye italienske samfund. Dannelsen var derfor ikke en spontan 
handelse, men en praxis strategi udviklet i forbindelse med den forestående 
valgret.“%Isnge italienske kvinder startede deres emancipatoriske @bebane i kampen 
mod am-fascismen tia 1943. Modstandskampen var således af ekstrem betydning for 
de italienske kvinders emancipationskrav. Der blev formuleret krav som ikke havde 
haft folkelig opbakning for 2.verdensluig. Parti og programudviklingen om &milie og 
kvindesp@rgsmAlet hos de italienske kommunister skete i tret sam& med UDI, hvor 
de kommunistiske kvinder stod centralt. UD1 var en blanding af en “ren” 
kvindeorganisation og en “forhenget arm” til PCI. Paolo Bono og Sandra Kemp 
betorter det origlnale ved UDIs fremvmkst og organisering: 

‘The UD1 is a remarkably original and interesting development both of the 
emancipation% movement and of the active involvement of women in the anti- 
fascist struggle. It tame into being within the fmmework of the politicsl left, 
gradually bnilding up its own politital and organizational autonomy”.“2 

UD1 orrskede et brud med de rigide rammer, som det fascistiske styre havde lagt for de 
italienske kvinder. Nogle af kravene de krempede for var: lige adgang til arbejde og 
uddannelse for kvinder, ligelon og adgang til det politiske liv. Ved den ferste nationale 
UD1 konference i Piienze i Oktober 1945, var der delegerede fra 78 provinser, som 
repraxenterede 400 tusinde medlemmer. 1946 var det forste år, mau fejrede 
kvindemes kampdag 8. Matts. Denne manifestation havde dog ikke lige stor 
opbakniug overalt i Italien. Efter krigen var der i Syditalien og i mange landområder 
stadig ikke tradition for “politiske” kvinder. Mange kvinder var ikke villige til at gå ind 
i de politiske partier og specielt ikke de venstreorienterede partier. Derfor var det, 
ifolge Anna Rossi-Doria vigtigt, at UD1 ikke kun fremstod som en afdeling af PCL” 
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UD1 detinerede sig som en masse-kvindeorgsnisation. De politiske rettigheder for 
kvinder og opgoret imod de fascistiske og antifeministiske love var 
omdrejningspunktet. Betten til arhejde, ligelon, provision for b@nepasning samt de 
samme uddannelsesmuligheder som ms& var på programmet. Der blev ligeledes 
argmnenteret for smdringer i lovene om husmodres civile renigheder. UD1 var i de 
forste år i opposition til den katolske kirke og de katolske organisationer, men kan 
alhgevel betegnes som en konventionel organisation. Dette trzder frem, når man ser 
på titlerne på UDI’s kongresser. Den anden kongres i 1947 var kaklt,“For en lykkelig 
famdie, for tYed, for arbejde”, den tredie i 1949 var kaldt, “For vores boms fremtid, for 
frihed og fremskridt” og kongressen i 1953, “For stolthed og sikkerhed i mit liv - For 
min renhed som kone og moder.“274 

Disse tider indikerer, hvor folkelig og hvor lidt teoretisk baseret UDI var i 
efterkrigsårene. Krav om bamepleje og statsintervention i familiesfaxen blev opfattet 
som et sngreb på den kristne fam&. Denne sknek for at bryde med den katolske 
familieopfatteise har helt sikkert forsinket de italienske kvinderettigheder. 

1 1948 repnesenterede kvinder kun 5 % af de folkevslgte. UD1 blev mere bevidst om 
kvinders emancipatoriske krav i begyndelsen af 1950’eme og hegyndte at modarbejde 
de katolske dyder. På initiativ i?a UD1 blev der i 195O’erne igangsat en stor 
mobilisering for at få genuemf@t nogle sociale sikringsordninger for de hjemmegående 
husmedre. Det var en stor kampagne, som de kommunistiske kvinder var meget aktive 
i Et af milene var at få de ca 10 mill. kvinder, som var tvunget til kun at arbejde i 
hjemmet, til at krzve flere civilrenigheder og få ojnene op for deres emancipatoriske 
potentialer. UD1 prevede også at komme ud til de brede masser ved salg af postkort 
og plakater imod fabriksfyringer af kvinder. Der skete generelt i slutningen af 
194O’eme en stor organisatorisk udvikling afUD1. Den store bslaucegang for UD1 var 
at kombiire umiddelbare mål med langsigtede perspektiver og ligeledes at kombinere 
autonome kvindekrav og stotte f?a arbejderpartierne. Det store sporgsmål var, om 
kvinden havde ret til ar arbejde udenfor hjemmet. Der havde aldrig vszet sat 
sp@rgsm&tegn ved mmnds ret til at arbejde, selvom man diskumrede om 
arbejdsloshed var et naturbundet frunomen. 

Det store fagforbund CGIL havde, når det snakkede om beskraftigelse, kun relateret 
det til fukl mandlig besk&igelse. At skulle kssmpe for kvinders ret til arbejde og 
dermed Yiigive” hende fm hjemmet samtidig med, at det skulle foregå i hele landets 
tjeneste, var en protes der kraxede stor mobilisering af nye sociale krmfter. Ligeledes 
krrevede det en markant omdefinering af, hvem man krempede for. Samtidig med 
UDI’s skabek sker der en anerkendelse af kvindekommisioner indenfor partieme og 
indenfor CGIL. 

1 januar 1945 bliver der på initiativ fm katolske kvinder startet den katolske 
kvindeorganisation “Centro italiano femminile”. Udover at vaxe tilknyttet PCI som 
hjzlpe- og stotteorganisation, var UD1 i sig selv en stzrk organisation. 1 1949 havde 
UD1 1. million medlemmer og det ugentlige magasin “Noidorme” blev distribueret i 
200.000 eksemplaner udover hele Italien.r75 UD1 stottede i 1963 kvinders ret til 
sl&misse og i 1965 prazenterede de et meget popukert forslag om sygeplejerske- 
skoler. UD1 var meget bekymret for kvinders hverdagsbetingelser. BLa mange af de 
italienske kvinder som i efterkrigstiden prostituerede sig selv for at overleve 
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7.8 Kvindebladet “Noidonne” 

Stoffet i Noidonne i 194o’eme var pratget af kvindemes deltagelse i Resistenza - 
perioden Der var presentation af de kvindehge kandidater til valget i 1946 samtidig 
med, at der også var madopskrifter til den “ideelle” husmor. Der var ofte beretninger 
om nogle afde aktioner som UD1 ammgerede for de svagest stillede i storbyeme. UD1 
var i slutningen af 194O’eme meget aktive med at arrangere bornehaver, ambulatorier, 
lejrskoler osv. Det var en periode, hvor UD1 var meget prreget af praktiske 
arrangementer og få ideologiske og teoretiske overvejelser. 

1 195O’eme traxler kvindemes lyst til at arbejde frem i Noidonne. Bladet opfordrer de 
italienske kvinder til at tive sig los af de stramme fannlieband. Noidonne arrangerede i 
1953 den forste kongres om den kvindelige presse. 1 Noidonne i 1951 kan man hese 
om de usle arbejdsforhold som de kvindelige tobaksarbejdere har. De emanciperede 
kvinder tegynder at blive en trussel imod mamdene. Msmdene timper for kvinders 
ret til ligelon - men ignorerer kvindemes krav om forsndringer i familien. 

1 1958 skriver Noidonne med overskriften “1 ladri della salute” (helbredstyvene) om 
hvordsn man på trads afvidenskabelige fiemsloidt stadig ignorerer de tre perioder i en 
kvindes liv, hvor hun behover ekstra omsorg; puberteten, graviditeten og 
overgangsalderen276Der blev ligeledes som et af de eneste steder diskuteret 
skilsmisseforhokl i Noidonne på baggnmd af det forslag som socialisten Sansone 
havde prmsenteret i 1957 i det italienske parlament.“‘Fra 1956 begynder Noidomre at 
indfore keserbreve, hvori de italienske kvinder kan ytre sig om deres personlige 
problemer med familien og krerligheden. 195O’eme er helt sikkert ligheds- og 
arbejdsåttiet for kvindeme. Artikleme i Noidonne i 195O’eme baxer prseg af en hidtil 
uset aggression overfor mamds breadwinner attituder. 1 Noidonne begynder man 
allerede i begyndelsen sf 196O’eme at diskutere de mange abort-tragedier og skammen 
omkring dem. 

1 1961 afslorer UD1 og Noidonne, at der foretages ca 1 million illegale aborter om 
Aret. Noidonne bringer i 1967 artikler om kvinder, som har forladt deres familier for at 
leve alene i storbyerne. 1 Noidonne i 1964 kan man lrese, at befolkningen er splittet 
omkring hvorvidt kvinder ber arbejde på reduceret tid, for derigennem at kmme 
varetage de hjemhge opgaver.Z78Brevkasseme i Noidonne udvikler sig 
indholdsmsessigt i slutningen af 196O’eme. Brevene får karakter af mere modige 
tilkendegivelser. De indeholder krav om seksuel frihed. 

7.9 Kvinder i fagbevzgelsen 

KvindesporgsmAlet udviklede sig efter krigen, med hurtige og diffuse skridt. Der blev 
sat fokus på udehrkkelsen af kvindeme fia samfundets magtpositioner og den 
kvindelige tvangsbinding til familiesfreren, forhokl som nresten alle italienske kvinder 
var underlagt.27gPå trods af 22 års fascistisk undertrykkelse stod den italienske 
fagbevægelse staxkt efter krigen.%ette skal ses i forlamgelse af de kampe, som den 
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italienske arbejderbevmgelse deltog i ved krigens slutning. 

Det store arbejdsforbund CGIL (“confederazione generale italisna del lavoro”) som 
form&& at omdanne de politiske kampe til progressiv lovgivning, blev splittet i 1947, 
da kommunister og socialister blev ekskluderet tia den italienske regering. Dette f0rte 
til, at der blev dannet det katolsk st0ttede fagforbund CISL (“confederazione italiana 
sindacati lavoratori”) som hav& tztte bånd til DC. Dette medf0rte endvidere, at 
socialdemokrater og republikanere br0d ud af CGlL og damrede UIL (“unione italiana 
del lavoro”). Dette fagforbund var ikke så stort, men stod stsxkt i service - sektoren. 
At konsekvensen af denne tredeling ikke var så alvorlig, kom frem gemrem mit 
interview med Lilli Chiamonte fm CGIL. 

“Der har i den italienske fagbevzegelses historie vsxet en tendens til at 
identificere sig med og kzempe for hele arbejder - klassen og ikke enkelte 
fagforbund. Dette har i saxdeleshed gjort sig gzldende for CGIL og fm 
1960’eme også for UIL og CISL.” 

Ved CGIL kongres i Napoli i 1945 blev der kraxet stemmeret til de italienske kvinder 
udfra f0lgende nzsonnement. 

“CGIL’s kongres som reprazenterer alle de demokratiske knefter blandt 
arbejdsstyrken i nationen erkender, at i kampen mod nazi-fascismen, har 
kvindeme bevist, at de har opnået tilstraekkelig modenhed til, sammen med 
mmndene at dele ansvaret for den genopbygning, som arbejderklassen er kaklet 
til og vi foresp0rger detfor den demokratiske regering om at foranstslte den 
n0dvendige stemmeret og ret til at indtrsxle i det politiske liv ved meste 
valg.gls’ 

Det var altså i tiihedskampens ånd og interesse, at der skulle etableres juridisk hghed 
mellem k0nnene. Fagforeningemes strategier overfor de kvindelige arbejdere drejede 
sig hovedsageligt om at få stigrunger i de kvindelige 10tiger. 1 tekstilindnstrien var 
de kvindelige 10nninger i 1938 53% af mamdenes. Efter krigen steg de til 83%. 1 
landbrugssektoren &de de op 75% og i offentlige virksamheder n&ede de 85% af de 
mandlige 10nninger.282De f0rste kvindelige arlxjdere som oplevede ligel0n var i 
tekstilbranche~~“~I 1945 underskrev CGIL en overenskomst, hvor de kvindelige 
arbejdere blev lovet en arbejdskontrakt, II& de udf0rte arbejde som ellers var tiltamkt 
mamd.uLI Efterkrigstidens Italienske industristruktur var ptmget af en omstrukturering 
af produktionsapparatet fm krigsproduktion til produktion betinget af “normale” 
udbuds-eftersp0rgelsesmekanismer. Der blev dog i perioden lige efter krigen f0rt en 
staxk protektionistisk politik for at beskytte de italienske produkter. 

1 1946 kom “scsla mobile” (pristalsreguleret 10nsystem), hvilket kom de kvindelige 
arbejdere til gode. Perioden efter krigen var prseget af en stor aktivitet omkring 
dannelsen af kvindekomiteer indenfor fagbevregelsens rrekker. Fagbevregelsens rolle 
for kvinderne i de f0rste efterkrigsår og i 195O’eme begtznsede sig alligeve til en 
kamp for ligel0n. Der blev ikke så ofte sat fokus på karakteren af det arbejde, som 
kvindeme udf0rte og som oftest var i tekstil- og landbmgssektoren. Dette resulterede 
i, at der blev dannet kvindepolitiske bewegelser, som krempede for lighed og bedre 
srbejdsforhokl med udspring i venstrefl0jspartieme og de katolske kvinde 
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organisationer. 

Det var ved den 1. samlede nationale CGIL kongres i 1947, at man begyndte at tale 
om “bevmgelsen af italienske kvindelige arbejdere”. Der var på dette tidspunkt ca 5 
millioner italienske kvindearbejdere. Perioden fia slutningen af 1940’eme er 
begyndelsen på den store arbejdsl0shed og den 0konomiske krise. Dette resulterer i en 
grov udnyttelse af den kvindelige arbejdskraft. 195O’erne er pr-get af hårde 
arbejdskonflikter. 1 disse deltog både de arbejdende kvinder og de arbejdsl0se. 
Kampen for bedre arbejdskontrakter var s&des de färste i kvindebewegelsens 
historie. L0nningerne for kvindeme var igen markant lavere end de matullige 
arhjderes @ninger. Kvindeme var hovedsageligt beskzeftiget med ufaglzert og 
szsonbestemt arbejde. Der var store strejker blandt vinh0starbejdere og blandt oliven 
og tomatphrkkere. De var ofte tvunget til at arbejde 10-12 timer i d0gnet. Strejkeme 
bhmdt de ss-sonansatte kvindelige arbejdere i Syditalien udviklede sig ofte til 
voldsomme kampe med politiet. For udviklingen af en bevidsthed om 
arbejdsrettigheder og organiseringens betydning var det vigt&, at kvinder 8k 
arbejdskontrakter. 

Fagforeningeme beskyklte de kvindelige arbejdere for at overdrive deres arbejdskrav. 
Altide De Gasperi skulle havde udtrykt: “kvinder går på arbejde for at kmme k0be 
h0je sko. “%Det var svaxt at fa gemremf0rt rimelige arhjdsrettighcder for alle på 
arbejdsmarkedet og kaz.mpe imod mandens prioritet på at arbejde i en periode, hvor der 
blev varslet mange fyringer på gnmd af omstruktureringer i de store industrisektorer. 
Den f0rste samlede strategiplan fra fagforeningemes side omkring de kvirrdelige 
arbejdere blev ivsxksat ved den f0rste nationale konference for kvindelige arbejdere i 
1954. Emnet var specielt kvinders helbreds- og arbejdsmarkedsmressige rettigheder. 
Man diskuterede kvindemes renigheder i fagforenings regi. Der var dog en tendens til, 
at man undgik de tilbundsgående diskussioner og unders0gelser om kvindemes 
renigheder. Det skal ses i sammenhmng med, at det tradiionelle og konservative 
kvindesyn om kvindens “naturlige” samfundsrolie stadig var intakt 

Fomd for den f0rste nationale kvindekonference var der i 56 provinser rundt om i 
Italien blevet holdt tusindvis af m0der med deltagelse af ca 1.5 millioner kvinder.“’ 1 
Milano på de store fabrikker blev der holdt de såkaldte “Mattinate”(morgen0der). På 
disse morgenm0der blev der udover organisatoriske forhold også arrangeret revyer og 
tmderhoklning. Det var i denne periode, at kvindeme begyndte at protestere imod 
fyringer på grund af zgteskabsindgåelse. Betydningen af m0deme var stor for de 
arbejdende kvinder. Det lykkedes trods massive fyringer i perioden at behokle og 
forsvare en kvindebeskaftigelse på 25-26%. Det var også i begyndelsen af 195O’eme, 
at de f0rste politiske kampe om ligel0n satte ind. Der skete en reduktion i 
10nforskelk.m. De italienske kvinder var i 1952 oppe på 84% af de matullige 10nninger. 
En timelprn for en kv-indelig specialarbejder var 840 lire og for en kommunalansat 1000 
Lire i timenz8’ 

Den 8. Juni 1956 skrev praxidenten for den italienske republik under på “Geneve- 
traktaten” om lighed i l0tiger. Perioden omkring 1955-1957 var prreget af et stort 
antal m0der og konferencer om k0nsforhold på arbejdsmsrkedet. 1 Oktober 1957 var 
de kvindepolitiske organisationer samlet til “hmnanitets-konferencen” i Milano. Her 
var sloganet “lige 10n for samme slags arbejde”. En unders0gelse, ligeledes fia 1957, 



blandt kvindelige arbejdere viste, at nmsten 40% af de adspurgte var utilfredse med 
deres arbejde og ville skifte hvis de kurttre.“’ Det var udbredt at bmge meget unge 
piger i produktionen. 1415% af de italienske kvinder var tvunget ud i 
indnstriproduktion, inden de var fyklt 14 Ar. Dette betod at mange af de unge piger 
ikke var istand til at afslutte folkeskolen. 

Ved den 2. nationale CGIL kongres i 1958 var der igen kvindemes renigheder for 
ligel#n og lige sociale renigheder på programmet. Det samme sker ved den 5. CGIL 
kongres i 1960. Her var et af hovedtemaerne: ‘Ilige rettigheder og lige l@minger til de 
kvindelige arbejdere og de unge mandlige arbejdere”. Kvindeme stod bedst organiseret 
i de industrier og fabrikker hvor der var organisereret interne kvinde-kommisioner på 
arbejdspladsen. Fra 1955 till961 stiger kvindebesk&.igelsen med 1.157.000 personer 
fordelt på 521.009 i industrien, 391.000 i servicesektoren og 245.000 i lsndbmget. 
Den samlede kvindebeskaftigelse var nået op over 6 millioner, svaren& til27% af den 
samlede arbejdskrafL”y 

7.10 Kvindekampen i l%o’erne 

Italien blev i 196O’eme ramt af det @konorniske mirakel “miracolo economico”. Dette 
bet@l store omvmltninger for hele landet på Avel det ekonomiske, sociale og politiske 
omr&le.‘~e forbedrede ekonomiske konjunkturer Ek store dele af befolkningen til at 
tro p& at beskreftigelsesproblemet kunne loses endeligt. 1 begyndelsen af 196O’eme 
fortsatte kravene fm de kvindepolitiske organisationer om en reduktion i de 
tidsbestemte anxettelser og et forbud mod afskedigelser p% grund af qgteskab. Det var 
hovedsageligt i de små industrier, at kvindeme var udsat for fyringstrusler, hvis de 
giftede sig eller blev gravide. 

1 begyndelsen af 196O’erne begyndte det som er blevet kaklt “den italienske families 
krise”. Kommunistpartiet var staxkt involveret i at overbevise sine vrelgere om, at det 
ikke var kvindens indtraden på arbejdsmarkedet, som var årsagen til familiens krise. 
PCI forklarede, at det var de @konorniske transformationer, hvori Italien udviklede sig 
fm et landbrugslsnd til et industrihmd, som var udslagsgivende for det smdrede 
hverdagsliv. Dette ramtc specielt familiestrukturen på landet. PCI mente, at det ikke 
var den italienske familie, som sådan der var i krise, men kurr en specie1 slags famihe. 
Blandt de dogmatiske katolikker forwigte man på massiv vis at fremelske fortidens 
familie og man horte slogan som “kvinden som elsker - drszber kvinden som arbejder”. 
Nikle Jotti provede på den 3. konference for kvindelige kommunister at forklare 
bagen til familiens krise: 

“Fra voms synsvinkel er kun en slags familie i krise. Den gamle hierarkiske 
autoriwre familie, baseret på husherrens autoritet, på adlydning fra konen og 
bemene”?g1 

PCI provede ligeledes at forklare, at det “ubrydelige zgteskab” var i krise og at det 
ikke var nok at diskutere skilsmisselovgivningen i parlamentet. Man burde hare 
befolkningens attitude. PCI mente, at der i byen og i forstaxleme var flertal for 
skilsmisseloven, bla stottet af de moderate katolikker. PCI sammenhgnede ofte Italien 
med de andre vesteuropseiske katolske lande som Belgien, @strig, Franktig og 



Portugal Her hav& man lyttet til befolkningens attituder og indfert skilsmisselov. På 
den 4. konference for kvindelige kommunister i Juni 1965 angreb Nikle Joni igen det 
borgerlige italienske samfund: 

“Italien er et land som opretholder en meget gammeldags og konservativ 
familielovgivning, den brittger skam over den republikkanske konstitutions 
erobtinger. 1 musten 20 ti har de kristelige demokrater ikke ville reformere 
familielovgivningen så den blev ajourfort med tidens And”?g2 

På baggrund af de erhvervede forbedringer i I@rforhandlingeme var UD1 istand til at 
rejse sporgsm&let om pensioner til invalide og pensionister. UD1 forsvarede 
casalingaemes pensionskrav udt?a den logik, at casalinga var en beskreftigelse som 
staten havde gennemtmmfet - det var ikke et tiit valg. Det var et dilemma for den 
italienske stat og det statsbrerende parti DC at skulle forholde sig til de ca 10 millioner 
kvinder, man akhig havde givet en chance for at komme på artejdsmarkedet og som 
havde udfort en gratis livsfunktion for samfundet. Det lykkedes for UD1 at skaffe en 
storm. samfundsrmessig forståelse for problematikken. Konkrete forbedringer 
udm@ttede det sig ikke i. Perioden er przget af mange demonstrationer. 50.009 vrede 
borider afkverer et lovforslag om ophzevelse af den forhadte Setpieri regel 
(landbmgsminister under fascismen) om, at kvinders arbejdskraft og behov kun var 
60% af mandens.*93Der var også kvindelige arbejdere, der gik direkte til paven for at 
protestere imod fyringer i forbindelse med indgåelse af zgteskab. Det lykkedes i 
midten af 196Weme for UD1 at etablere kontakt med andre kvindeorgsnisationer også 
de katolske. Dette medvirkede til, at der blev skabt en positiv stemning omkring 
kinders levevilkir. Kvindeme havde dog betalt en pris for deres indtrsxlen på 
arbejdsmarkedet; manglen på b~mepasningsinstitutioner og de til hjemmet tilknyttede 
sociale serviceforanstaltninger. 

Som konsekvens af den ekonomiske vazkst i det italienske samfund og den deraf sterre 
integration af kvinder på arbejdsmarkedet blev det blandt mange indenfor PCI 
diskuteret, om de kvindepolitiske krav generelt kunne indehokles i samfundet. 1 
“Rinascita” nr 3 , Matts 1962 afviser Luigi Longo faremomenter ved den kvindelige 
emancipetig. Han agiterer meget for, at det ikke kurr gAler om at skatfe de 
kvirrdelige arbejdere de samme arbejdsbetingelser som deres mandhge kollegaer - men 
om at forbedre arbejderklassens vilkar bredt. Det nyttede, @alge Luigi Longo, ikke at 
krempe for abstrakte civilretsforbedringer for kvinder - hvis de sociale levevilkar 
urnuliggjorde en realisering af disse. 

Den italienske arbejdsmarkedslovgivning var teoretisk set lige for begge kon. De 
overordnede lovgivniuger foreskrev ensartethed på arbejdspladsen uden skelnen til kon 
- race og religion. 1 praksii var der både politisk og relig@ diskriminering blandt 
k@mene i såvel offentlige som private virksamheder. UD1 lagde op til en radikal 
omfommlering af kvinders samlimdsmressige rolle. Hvis kvindens handlerum 
hovedsageligt var i hjemmet, var det nmsten urnuligt at udvikle en personlighed, der 
ikke lignede husmoderens. Derfor var det for UD1 vigtigt at forklare de italienske 
kvinder, at zgteskab og moderskab ikke var den eneste gyklige etikette for en kvinde. 
Hovedopgoret skulle tages i kampen imod den katolske kirkes fastiosne kvinde- og 
familiebillede. 
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UD1 &mpede for, at kvindens emancipering nodvendigvis krawede etablering af 
vuggestuer, b@nehaver og fritidsordninger, hvor de udearbejdende kvinders bom 
kwne placeres. UD1 fors@te at gere det klart, at en revurdering af farmliens rolle ikke 
var et attentat på farmlien men et forstig på at udvikle den. PCI fremhzvede, at det var 
af betydning for kvinders emancipation, at der var ubegrsmset adgang til alle 
professioner og arbejdsfunknoner. De kvinder som trådte ind i fabriksverden, 
erhvervede sig en ny mentalitet og Uenken&le omkring deres arbejderbevidsthed. 
Perioden i 196o’erne var defor også prmget af krav om #konorniske og sociale 
reformer fm de arbejdende kvinder. 

1 Februsr 1962 på initiativ IYa “societa-humsnitaria” arrangeres en national konference 
omkring fyringer på grund sf zgteskabsindgåelse. Dette skaxper luitikken fia 
fagforeningeme og den offentlige opinion. 11963 kommer loven som forbyder fyringer 
afkvinder på gnmd af regteskabsindgåelse. 1 1964 kommer loven om “ordentlig årsag” 
i afskedigelser. Den kvindelige stigning i beskmftigelsen fandt ikke sted i de sektorer, 
som krawede de heje specialuddannelser, men derimod i elektronik, bekhedning og i 
service-erhvervene. Der er ligeledes ikke en beskreftigelsesstigning i hele landet. Den 
fandt hovedsageligt sted i industrizoneme i Norditalien. Der var il&. tale om 
permanente anszttelser. Mange af de unge ansatte kvinder blev smidt ud af 
industieme efter nogle ar.294 

De kvindepolitiske organisationer begyndte at kzmpe for bedre sociale service- 
ordninger, hvilket var et iuteresseomrade, som sammenlmyttede de arbejdende kvinder 
med casalingaeme. Perioden var vanskelig for UDI, idet der var sket et brud mellem 
PCI og PSI. Dette blev forvaxret af, at PS1 havde dannet regering med 
centrumpartierne. CGIL var ikke så berort, idet sammenhoklet mellem fagforbundets 
medlemmer var mindre partibundet. UD1 stod overfor det ideologiske og politiske 
dilemma, som begrebet feminisme og emancipation indehoklt. Feminisme kmme 
forsvares som vrerende en form for elitsx bevsegelse. Emancipation var et krav som 
angik de bre& kvindemasser. PSIS officielle afstandstagen fm UD1 var et hArdt slag, 
selvom mange af de kvindelige socialister blev i UD1 af personlige årsager. 

Det stod klart, at det var vigt& for UD1 at vaxe en autonom og usfhrengig 
kvindebevregelse. 1 perioden omkring 196364 kom der mere progressive signaler fra 
den katolske kirke om kvindens “vmsen” både ude og indenfor hjemmet. Den anden 
vatikanske kirkeforsamling i 1965 betyd en amdret holdning til de traditionelle 
attituder om kvinden, zegteskabet og tamilien. For forste gang i den katolske kirkes 
historie blev sp@rgsm&let om felelser gjort til moralsk base for det kristne zgteskab. 
PCI holdt i 1964 et seminar om “famihen og samfundet iden marxistiske analyse”. Her 
blev det diskuteret om familien var i krise og om hvad den italienske farmlies 
samfundsmressige natur og &ebne var. 1 1965 indsamler UD1 undersktifter til et 
lovforslag til fordel for en national bomehaveordning. 

Den 4. nationale konference for kvindelige kommunister 26-29. Juni 1964 var speciel, 
fordi den skulle forsvare de hårde angreb der var kommet omkring 
emancipationsdebatten. Den faldende kvindelige beskreftigelse var også foruroligende. 
Det “okonomiske mirakel” var kommet på retur IYa 1964 og ramte specielt de sektorer 
som havde mange kvindelige arbejdere. Ca. 710.000 kvinder blev stodt ud af 
arbejdsmarkedet og blev igen casalingaer. Det er bemrerkelsesvaxdigt at disse 7 10.000 



ikke figurede som arbejdslsise i ISTAT’s statistikker.295 Det er ligeledes på den 4. 
konference, at PCI diskuterer en refoxmeting af familielovgivningen samt introducerer 
debatten om skilsmisselovgivningen. Dette er et afgerende brud med den katolske . . . fm s. PCI prover ligeledes at sidestille manden og kvinden i szgteskabet og 
skabe de samme rettigheder og forpligtigelser for forreklre og hem indenfor og 
udenfor mgteskabet, Kvindemes ret til frellesformuen (comunione dei beni) blev også 
diskuteret og rejst som et krav. Det var et utroligt racistisk faktum, at mamd indtil 
familiereformen i 1975 havde patent på fornuren, selvom kvinden havde bidraget til 
denne. 

1 1963 på en foresporgsel fra CGIL nedsretter arbejdsministeriet en national 
kommision for arbejdende kvinder med konsultativ karakter. Formalet var at 
understige arhejds- og l@forskellene og de sociale sikringsordninger forbundet med 
kvindemes arbejdssituation. Den groveste udnyttelse af den kvindelige arbejdskraft 
fandt sted i tekstilbnmchen og specielt på hjemmesrbejdsornradet, som var 
karakteriseret af en total manglende arbejdsregulering. 

Henimod 1965 falder kvindebeskreftigelsen fia ca. 6 millioner i 1959 til ca 5.2 
millioner i 1965. Der tegner sig et monster med fald i kvlndebeskzftigelsen i de 
teknologisk krwende sektorer medens der sker en stigning i Syditalien i de smson- og 
hjemmearbejdsdominerede sektorer. Som konsekvens af de amdrede ekonomiske 
konjunkturer ssztter arbejdsgiveme ind med en h&rd kurs overfor de kvindelige ansatte. 
Situationen var slvorlig for mange kvinder, idet de ikke havde bidt sig fast på 
arbejdsmarkedet på grund af “tertiaxiseringen” af den kvindelige bestiftigelse. Der 
sker derfor en stigning i hjemmearbejdet. De store politiske, @konorniske og sociale 
brud godt hjulpet af de hti arbejdskampe i 1968-69 åbner op for politiske og 
lovgivningsmressige nyskabelser. Samlingen af den italienske fagbewegelse og den 
store deltagelse af de brede masser i demonstrationer for bedre, sundheds-, bolig- og 
pensionsforhold amdrede på den demokratiske diskurs i det italienske samfund. Dette 
munder i 1969 ud i lov nr.153 om pension, som også dakker casalingaer. 

1 1968 prover CGIL at kugge pres på regeringen for at #ge l@mingeme til kvindeme 
og skabe bedre siktingsordninger. Der er i denne periode en stor enighed fra 
fagforeningemes side om kravene til regeringen. 1 1968 kommer de store strejker og 
besrettelaer af fabrikkeme i forbindelse med det “varme efter&“. Den kvindelige 
beskssftigelse bliver ved med at täkle i den samlede beska&igelsesstatistik. Det er i 
service-erhvetvene kvindeme tinder beska&igelse. 49% af alle italienske 
kvindearbejdere var i 1968 heskmftiget indenfor serviceområdet. Det er dog 
uddelegeringen af specielt tekstilarbejdet, som resulterer i den vrerste underbetaling og 
uregnlering, idet det rimtenn er umuligt at checke arbejdsforhoklene ved 
hjemmearbejde. 

Den 5. konference for kvindelige kommunister 30-31 januar - l.febmar 1970 gav 
udttyk for den udvikhng og modnelsesproces som de kvindepolitiske 
emancipationskrav havde taget. Der var storre linjer i de fremforte krav, hvilket 
atkpe.~lede datidens politiske klima. 1968 oproret og det “varme efter&” i 1969 havde 
sammen med centmm-venstre regeringens iakt skabt en fmgtbar grobund for de 
markante krav. Der var etableret en hetydelig ra&ke feministiske organisationer 
indenfor PCI’s rrekker, i skolekomiteer og lokalrad. Dette var ikke på samme m&le 
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sket indenfor fagbevzgelsens nekker. 

Det italienske kommunistparti forsegte tia begyndelsen af 197O’eme at appellere til 
middelklasse - vzlgeme i deres forsag på at realisere “det historiske kompromis” med 
de kristelige demokrater. De kristelige demokrater havde i 30 Ar hoklt PCI udenfor 
regeringsindflydelse. Der var mange italienske middelklassevselgere, der var trmtte af 
den korrupte og klientelistiske regeringsform. Ved det historiske valg i 1976 optie 
PCI 34.4% af stemmeme. Udover middelklassevmlgere var der også en stor 
tilstremning af kvinder og unge metmeskex 

Det “varme efterår” i 1969 indikerede udover den politiske kamp og strejkesktivitet en 
ny politisk tankegang indenfor fagbevregelsen. Indtil1969 hav& fagbevazgelsen provet 
at komme overens med de politiske partier. Fra 1969 begyndte der at spire 
grsssrodsbevzgelser frem med krav om direkte demokrati indenfor fagbevzgelsen. Der 
blev oprettet fabriksråd “consiglio di fabbrica” på mange virksomheder. En ny form for 
venstrefl~j udviklede sig fm gulvet uafhamgigt af partifarve. Der udviklede sig 
byprotestbevazgelser de s&aldte: “comitati di quartiere”, som indtil1969 havde vaxet 
styret af de politiske partier. Efter 1969 blev de mere overtaget af lokale uafhamgige 
italienere. Disse &l og aktiviteter åbnede op for en storre kvindelig deltagelse. Det 
afstedkom opbmd og krise for de italienske partier, at den menige italiener pludselig 
begyndte at “tsmke” og handle selv. 

7.11 apsamling 

De italienske kvinders indtrsxlen på arbejdsmarkedet Sk ikke skellet mellem husm@dre 
og arbejdende kvinder til at forsvinde. Selvom der eksiiterede en debat blandt 
fagbevmgelsen og PCI om kvinders arbejdsrethge krav og den italienske 
kommunistleder Palmko Togliatti mallige gange hav& naxnt, at det var vigtigt at 
emancipere den italienske kvinde, var det ikke muligt, indtil slutningen af 196O’eme at 
demonstrere for kvinderettigheder og ‘hejlydt” g0= opmaxksom på 
“kviudesp~rgsm&t”. Op til slutningen af 195O’eme var de italienske bykvinders rolle i 
samfundet hovedsageligt defineret indenfor thmiliens rammer. Situationen var 
anderledes i landornråder, hvor der ikke eksiirede det samme ske1 mellemproduktion 
og hjemmeliv. Perioden fra 1954 til 1959 var den korte periode, hvor Italien gik fm 
landbrugsland til industrisamfund. Perioden blev efterfnlgt a.f en markant urbanisering 
og kvinders indtrsxien på arbejdsmarkedet, selvom det ofte kun var de yngre piger og i 
ufaglaxte jobs?96 

Historisk set har statsinterventionen ikke resulteret i en formindskelse af 
famiheaikonomien. Perioden under fascismen var pncget af stotte og opmuntring til de 
små familiebaserede virksamheder både i industrien og i landbmget. Kvindemes 
reproduktive farmliefunktioner blev staxkt for@get under fascismen. Det samme skete i 
slutningen af 196O’eme under den ekonomiske tilbagegang. 

Dilemmaet for de italienske kommunister efter 2.verdenskrig var hvordan de kmme 
omformulere den dominerende katolske samfundsdiskurs om kvindens 
samfunmssige rolle. Det overordnede sporgsm&l og konfhktfelt mellem 
kommunister og feminister var om arbejderklassens emancipation var lig med 
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kvindemes emancipation. Hvordan kunne man amdre “kvindesp0rgsm&let” til at 
omfatte mere end de ekonomiske sporgm&, så kvinden ikke igen som under 
fascismen blev “bombet tilbage” til reproduktions- og fodemaskiner. Af stor betydning 
for feltets funktionsn&le efter 2.verdenskrig er de kristelige demokraters dominans 
over det politiske liv og det tmtte samarbejde med den katolske kirke. De kristelige 
demokraters undertrykkelse PCI skal ses i sammenhamg med det antikommunistiske 
verdenskhma, der dominerede i 195o’eme. De forhokl som DC og PCI timpede om, 
var retten til at definere og implementere lovgivninger som bestemte kvinders arbejds- 
og levevilkik 

Den katolske kirkes snerke position efter krigen havde stor betydning for den sene 
indf@sel af skilsmisserettighedeme. Kommunistpartiets problemer med at skabe 
forståelse for kvindens ret til at srbejde udenfor hjemmet skal ses i forlsmgelse af de 
stsxke diskursive udsagn om kvindens sociale primax identitet som moder. 
Hovedstridsm&let var familiens rolie i samfundet. Det er vigt& for at forstå naturen af 
den san&ndsma=ssige diskurs i efterkrigstidens Italien, at sporgsm&let om faderens ret 
til at vax familiens overhoved og skilsmissereformen, ikke var inkluderet i grundloven 
f?a 1948. Der dominerede en opfattelse af zgteskabet som vmrende “troploseligt”. En 
af de vigtigste punkter i konstitutionen var artikel 37 der foreskrev kvinder og mamd 
de samme lon - og arlxjdsvilk%r. At der i artikel 37 indgår forbehold om “kvindens 
specielle familiefunktioner” vidner om en relativ begramset diskursiv apfattelses - og 
diskussionsramme. PCI’s bekymring og strategier overfor de italienske kvinder var 
koncentreret om den ekonomiske udbytning og ringe arbejdsforhokl på 
arbejdsmarkedet. 

UD1 som definerede sig som en selvstsmdig kvindeorganisation havde igennem hele 
efterkrigsperioden ta%te bånd til PCI. UD1 havde håbet p&, at de kmme opsuge de 
aktive og progressive kvinder fia den katolske “verden” og tia de kristelige 
demokrater. Kommunistlederen Pahniro Togliatti havde ved flere lejligheder pointeret, 
at UD1 ikke var et politisk parti og derfor måtte have en mere smidig hierarkisk 
struktur, som kmme tiltrazkke flere slags kvinder.2y7PCI håbede med dannelsen af UD1 
at de kmme udbrede de politiske og kulturelle sporgsmål om kvinders hverdagsliv og 
således dsmtme op for ktitikken af den ekonomistiske ensidighed. Det er af stor 
betydning for PCIs diskursive strategier, at PCI var meget langsomme med at rejse 
krav om skilsmisse og abortkrav. PCI’s splittelse og dobbelthed i bekymringen for 
arbejdsmarkedsforholdene og negligeringen af kvinders liv i privatsfzren, indikerer 
problemet med at anfregte den katolske kirkes ret til at udstikke de dybeste og mest 
effektfulde kulturelle spilleregler. 
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Kapitel 8 Feminismen i 1970 ‘erne 

8.1 Indledning 

1 dette kapitel vil jeg diskutere de italienske feministbevmgelsers fiemkomst og 
udvikling. Det mest karakteristiske for de italienske feministbevmgelser er, 
sammenhgnet med andre europziske feministbevzgelser, uden tvivl, deres ikke- 
institutionelle karakter. De italienske feministbevsegelser var uden tvivl de sterste 
sociale bevzegelse i Itahen i 197O’eme. De forn&.de at biinge tabuenmer ind på den 
offentlige arena, som akhig for havde vaxet berott. Bevmgelseme toppede som 
massebevaz.gelser lige inden 1978, da abortdebatten var på sit h@este. Der skete 
herefter en splittelse mellem de mest revolutiomere feminister, som i skuffelse over det 
politiske system trak sig tilbage fra det politiske arbejde, og de mere moderate 
feminister, som arbejdede videre med en mere pragmatisk attitude. De mest markante 
kont?ontationer fandt sted mellem 1975 og 1978. Generelt for 197O’eme kan siges, at 
det blev de ekstra - parlamentsristiske gruppers Arti. 

Den italienske kvindeforskning har vreret karakterisen3 af forskellige og mangeartede 
disciplinstudier, som alle har haft kvinden som “analyse-objekt”. Det var ferst i 
slutningen af 195O’eme og begyndelsen af 196O’erne, at der begyndte at udvikle sig 
antropologiske og etnologiske studier af Italien. Indtil feminismens gemrembrud 
omkring 1970 eksisterede kons- og kvindestudier stort set ikke. Der eksiiterede ikke 
noget heshqtet til, “antropology of women”. Det ferste runropologiske hvindemagasin 
der udkom i Italien var “Donna Woman Femme” fra begyndelsen af 1975. 

8.2 Hvad er en feministbeviegelse? 

1 bogen “Rodstrflmpeme” detinerer Drude Dahlemp den danske rodstrempebevzgelse 
således: “En radikal og venstreorienteret kvindebevmgelse med kvindefAlesskab og 
kvindekamp som hovedstrategi og med basisgruppen som det organisatoriske 
gnmdprincip.“2g8 Denne definition grekler ags% for den italienske feministbevzgelse. 
Specielt hvis det “venstreorienterede” og det “radikale” kommer i hejs%det 

Dmde Dahlemp definerer kvindebev~gelsen således: 

“Kollektive aktiviteter og hrmdlinger, der har udgangspunkt i en fsAles 
feministisk ideologi. Feminismen er således kvindebevze.gelsens ideologi, 
men kan også bruges om enkeltforfatteres vzrker. Det vii sige, at feminismen 
akkurat som andre -ismer, Eeks liberalismen og socialismen, betegner et 
idésystem - det man kramper for”.“’ 

For at forstå de itahenske feministbevmgelsers politiske natur, er det vigt@ at 
forbinde dem med måden, der traditionelt feres politik på i Italien. Den amerikanske 
feminist Susan Basnett hmvder, at det karakteristiske for de feministiske bevsegelser i 
Italien var ‘timpoet”, som de feministiske diskussioner udviklede sig i og den 
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voldelige karakter. 

“Even the most cursory glance at the bistory of Italian feminism shows a 
violence that distingukhes Italy tYom the rest of Europe,....it is possible to see a 
disturbing escalation of violence, both witbin the movement itself and against it 
from outside”.30° 

Det voklelige element bliver hos flertaJ.let af de italienske forfattere ikke tre-vet på 
samme markrmte måde. Den italienske feminisme har på den ene side vaxet 
karskteriseret af en ekstrem intellektuel tradition. Mange medlemmer af PCI, både 
msmd og kvinder, havde svart ved at forstå feminismens fon&. Feminismen blev i 
begyndelse af 197O’eme opfattet som et “bourgeois-famomen.“30’på den anden side 
har den italienske feministbevregelse vreret karakteriseret af en stor social og politisk 
pluralitet blandt de aktive. 

“It is also buportant to remember that right from its begirmings the feminist 
movement in Italy has involved women from very different areas: women in 
the most diverse jobs - trade unionist.~, schoolteachers, university students, 
bank clerks, airline stewardesses, nurses, civil setvants, housewives, managers, 
etc.“joz 

8.3 Optakten til feminismen 

Året 1968 var startskuddet til de feministiske erobringer i 197O’eme. Der var kommet 
udenkmdsk feminisme-litteratur til Italien, og stemningen og det politiske klima var 
prreget af eufori for de involverede kvinder. De politiske krav handlede om en 
a&mdstagen fia msndeutirkeggelse, bedre arbejdsforhold og nye seksuaJattituder. 
Litteraturen der blev lEst var bLa af Erica Jong og Wilhelm Reich. De “lange marchefl 
til Rom var startskuddet til massefeminismen med paroler og slogan som “Livmoderen 
er min”, “vi er ikke reproduktionsmaskiner, men kvinder i kamp for meden” og 
%vinder er et reelt alternativ”. 

Universitetsstemnlngen i Italien var prreget af et stort orr&b af Mao-tse-tung-skrifter 
og sydamerikmske revohrtionsskrifter. De marxistiske teorier var omdrejningspunktet, 
og de blev fortoket og brugt på mangfoldig vis303Den marxistiske laxe om den 
n@lvendige bevidsthed om det klassedelte samfund var i centrum, og det var i demre 
atmosfaxe, at de revohrtionrere feministiske grupper blev startet. Der blev organiseret 
store grupper af feministiske forsamlinger i Milano, Padova og Trento. Man havde 
ikke set noget hgnende siden de store demonstrationer for kvinders valgret i 
194o’eme. Forskellen mellem demonstrationeme i 1970’eme og 194o‘erne var, at i 
194O’eme varder også mmnd med?04 

Fra 1966 og frem til begyndelsen af 197O’eme eksisterede gruppen ‘Demau”, som var 
en slags autoritets-nedbrydningsgruppe. Gruppen mente, at det ikke kun var de 
@konorniske strukturer i samfundet som påvirkede kvinders dagligdagsliv. Det var 
ifolge Demau-gruppen også den staxke famiheideologi og kvinders seksuelle position, 
som fastlåste kvinden. Gruppen arbejdede meget med forestillingen om, at kvinder 
ikke kun skulle diskuteres udfra emancipations-tankegangen. Det gjaklt om at 
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afmystificere de moralske og kulturelle vrerdier i det italienske samfund?“Gruppen 
bustod af ca. 20 personer som hovedsageligt var interesseret i teoretiske 
problemstillinger, og gruppen var derfor ikke specie1 aktiv i de konkrete 
manifestationer, der thndt stad i disse &r?06Det ferste dokument, der tindes fra den 
italienske feminisme, var fra Demau gruppen, og blev trykt i kommunistavisen 
“Manifesto” i 1969. 

8.4 Feministbevzgelsemes fremkomst 

Hvad var årsagen til, at store dela af de feministiske bevmgelser havde ekstreme 
sar&mdsomv&ende attituder på programmat i begyndelsen af 197O’eme? For at 
basvare dette sp@rgsm&l krreves en inkorporering af de dominerende katolske 
famihedoktriner om kvinden som moder og kone. Udover disse doktriner kmmpede de 
feministiske twazgelser imod et politisk system, som hele efterkrigstiden havde 
marginaliserat kvinderne i det offentlige liv. De partier, som feministerne var mest 
allieret med, var PCI og det Radikale parti. 

Den forste feministiske gruppe var “Rivolm Femini&‘. Den dukkede op i Rom og 
Milano i 1970. Gruppens politiske manifest blev hamgt op på husmureme i Rom. Ud 
af ‘Bivolta Femmin&” sprang kollaktivet “Colletivo femmista Romatro” - som senere 
blev til “Pompeo Magno” og herudaf udsprang igen den femmistiske gruppe “lotta 
Fembrista”. De feministiske kollektiver var grupper afkvinder, som eksisterede overalt 
i Italien i 197O’eme. Det var fia disse kollektiver, at organiseringen af de store 
demonstrationer udsprsng. Kollektivet “pompeo magno” i Rom var meget aktivt i 
udformningen af de revolutionmre socialistiske teorier. Lederen af ‘Rivolta Feminile” 
Carla Lonzi skrev bogen “Sputiamo su Hegel” (lad os spytte på Hegel), den nok must 
beromte og betydningsfulde bog for hela den italienska feministbevzgelse. Bogen 
beskriver dan måde, som kvinder har varet magt,- kultur- og historiel@se på i 
århundreder. 

Den romerske feministtwmgelse “Movimento Femminista Romarro” blev daunet i 
1971. Nogle af de kvindelige aktivister kom fra “Rivolta Femin&“. De @rskede at 
deltage i nogle praktiske feministiska aktiviteter. ‘Bivolta Feminile “ havde ikke 
interesseret sig for konkrete feministiska aktioner. “Movimento Femminista Romarro” 
arbejdede ikke udfra overordnede teoretiske rammer, man derimod udfra konkreta 
aktionsstrategier. Det var ifalge Paola Bono og Sandra Kemp ofte de involverede 
kvinders personlige politiske- og seksuelle erfaringer, der dannede grundlag for 
aktionsstrategieme3M 

1 1970 startede den kvindelige befrielsesbevregelse (MLD) i Rom. Bevmgelsen var 
indtil 1978 forbundet til det mdikale parti Modsat de fleste andre feministgrupper 
kmme mmd i starten deltage i bevmgelsens aktiviteter. Der eksisterede på grund af 
tilknytniugen til dat rsdikale parti en mere struktureret og organisatorisk opbygning i 
MLD?mEn af de strategier, som MLD benyttede sig af, var, at indsamle underskrifter 
så der kunne rejses et lovforslag i parlamentet. Den italienske grundlov tillader, at der 
kan rejses et lovforslag i parlamentet, hvis der kan indsamles 50000 undemkrifter 
indenfor tre måneder - det s&aldte “Iniziativa Popolare”. 
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Det er svart at indkredse, hvor mange femiuistiske grupper der eksisterede i 
begyndelsen af 197o’eme i Italien. Mange skiltede navn flere gange og nogle af 
gruppeme “havde til huse” i private hjem. Men det var helt sikkert et par hundrede. 
Hos de mest autonome og revolutionaxe grupper var udehtkkelsen af maxd en 
“selvf@lge”. Der dominerede ligeledes en hokhring om, at der ikke måtte vmre 
hierarkiske strukturer internt i de feministiske grupper. Man enskede en flad 
organisationsstruktur. Den overordnede politiske doktrin var, som i de andre 
europariske lande, opfattelsen af, at “det personlige er politisk”. 

Det er vigtigt at slå fast, at de autonome feminister modsat kvindeme i UD1 og CIF 
oxskede ‘S-igorelse” og ikke kun emancipation, 1 den farste halvdel af 197O’erne var 
der “krig på kniven” mellem “emancipationistcme” og de revolutionmre 
fiig0relseskvinder.309 Det var udviklingen og forst&Asen af det kvindelige som noget 
positivt, som forandrede bevmgelsens karakter og mindskede kravene for, hvad det 
ville sige at vax feminist. Det er på denne baggrund, at skulfelsen hos de mest 
revolutiomere feminister skal forståes. Dette afstedkom “kulturliggörelsen” af de 
feministiske aktiviteter efter abortlovens vedtagelse i 1978. 

Nogle af de temaer, som feministeme opponerede mod hos PCI, var den @konorniske 
politik og den centralistiske styring, som kvinder var holdt udenfor. 1 det “varme 
efter&” i 1969 var det f@rst og hemmest mmnd der havde stået bag organiseringen af 
strejker og aktioner. De interne feministiske debatter i begyndelsen af 197O’eme var 
prmget af de unge femmister på den ene side og rmend ti PCI på den anden side 
sammen med middelgenerationen fra UDI. Kvinder fm partisangenerationen blev 
betragtet som “hellige og u@rlige”.%år PCI legendeme Camilla Ravera og Teresa 
Noce, talte blev der lyttet blandtunge PCI kvinder. 

En af de feministiske uenkere, som har haft storst betydning for de itslienske 
feministbevmgelsers fremhrevelse af forskellen mellem mamd og kvinder, istedet for 
fokuseringen på @hed, er den iranske feminist Lucc Irigaray. Hun fik stor betydning 
for den ideologiske linie, der puegede boghandlen “Libreria delle denne” i Milano. 
Luce Irigaray stod for en meget essentialistisk feminisme, hvis hovedformAl var at 
belyse de frelles &rtrykkelsesmekanismer, som alle kvinder var underlagtrli 
Boghandlett ‘Libreria delle donna” i Milano fangerede som en blandmg mellem en 
kvindeboghsndel og et kvindepolitisk medested. Det er specielt ‘Libreria delle denne” 
i Milano, som også idag er den mest aktive kvinde-boghandel. 

Helt tilbage til etterkrigstiden var kvindeme i PCI og UD1 og kvinder som var 
tilknyttet bladet “noi - denne” overbeviste om, at emancipationen bLa skulle ske 
gemrem udbygninger af de offentlige sociak. service-ordninger, bwnehaver osv. Dele 
af feministbevmgelsen i 197O’eme tog afstand ti denne politiske strategi. Mange 
feminister mente ligeledes, at de kvindelige afdelinger hos de politiske partier bare 
skulle “lokke” kvinder til. De italienske feminister var overordnet set delt i “gruppi 
femministe” og “associazioni femminile”, hvor de f@rstnsxnte var de mest radiale. 
Maria Paola Fiorensoli fretivede forskellen s4Iede.s: 

“ Den italienske feminisme har haft en saxegen karakter. På den ene side var 
der de meget revolutionzxe og militante feminister de s&ildte “gruppi 
femministe”. De ville ikke i dialog med de eksisterende institutioner og på den 
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anden side var der “asswiazioni femminile”, som var mere moderate i deres 
krav og deres konkrete aktioner. 1 begyndelsen af 197O’eme enskede de 
militante feminist bevmgelser mesten at forandre “alt” i det italienske 
samfund.” 

Problememe internt blandt de feministiske bevmgelser var dog små i forhokl til 
bevregelsens problemer med det resterende samfnnd. Den intemationale kvindedag 8. 
marts blev i 1971 fejret med det beromte slogan; ” Der er ingen revolution uden 
kvinders frigorelse - der er ingen kvindefrig0rel.m uden revolution”. Tonen var 
skmrpet. Der blev dannet kvindekollektiver og de emancipatoriske 
selvbevidsthedsgrupper “gruppi di l’autocoscienza”. 

8.5 Selvbevidsthedsgmppeme 

De s&kaklte selvbevidtshedsgmpper “gruppi di l’autocoscienza” var uafhrengige 
kvinde-grupper, som med udgangspunkt i personlige oplevelser provede at udvikle en 
mere bevidstgjort og selvstsxlig kvindeiientitet. Paolo Bono og Sandra Kemp 
fremhaxer, at det italienske udtryk “autocoscienza”, i hojere grad end det engelske 
udtryk “consciousness-raismg”, betoner det selvstyrende. De fremhawer hgeledes, at 
indoptagelsen og reformuleringen af de udenlandske begreber i den italienske 
kvindekamp ikke kun skal beskrives som en “provinsiel” protes, fordi det også 
resulterede i stor aktivitet og op8ndsombed.312Selvbwidsthedsgruppeme udviklede sig 
hurtigt tia tirtrykkelsesaspektet og den brede kritik af det italienske samfund, til 
også at omhandle forholdet kvinde-kvlnde imellem. 

Aktiviteten var storst i Norditalien og specielt i Milano. Man snakkede om “doppia 
militsnza”(dobbelt militrerhed) som strategi. Feminismen i slutningen af 196O’eme og 
begyndelsen af 1970’eme talte et par tusinde kvinder i hver storby. De talte på alle 
kvinders vegne, men havde sxert ved at “råbe” kvindeme på landet op. Nella 
Ginatempo udtrykker den manglende interesse ha de sicilianske kvinder for 
emancipationssporgsmAlet. De sociale lwmgelser og feminismen i 197O’eme havde en 
svag gennemslagsloaft i Syditalien og på Sicilien . 

De militante feminister var imod agteskabet. De hmvdede ligeledes, at mrendenes 
revolutioner i fagbevmgelserne var hypotetiske. Ifolge Lucia Chiavola Bimbamn, var 
der dog på ingen m&le klarhed over, hvad “revohnionen”, som var nedskrevet på 
banneme, skulle bmges til. De fleste feminister var dog enige om, at de orrskede 
lighed. Den traditionelle katolske kvindeopfattelse blev h&rdt kritiseret. Der blev 
indenfor den katolske ldrkes kvinderegi udviklet en “feministisk teologi” af kvinder, 
som kakbe sig venstreorienterede katolikker. Feministerne argumenterede imod 
marxisme-leninismen. De folte, at den patriarkalske undertrykkelse ikke kun horte 
fortiden til - men var indeholdt i de kommunistiske fremtidsparoler. 

Men hvad var feminismens teoretiske indhokl egenthgt? Anna Rossi-Dotia fiemhawer, 
at de fleste feminister blot detinerede feminisme som en strategi, der skulle rette op på 
den undertrykkelse og wderkeggelse, som alle kvinder var underlagt?13Der var store 
uoverensstemmelser omkring, hvordan de konkrete strategier skulle udvikles og 
omkring, hvad der var hovedindholdet i den kvindelige undertrykkelse. 
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Den 8. december 1975 kom det til voklelige konfrontationer mellem politiet og 
kvinder fia feministgruppen “Lotta continua” under en demonstration for fri abort. 
Episoden blev en slags symbol på ktinskampen i 197O’eme. Den 12.maj 1977 blev den 
unge pige Giorgiana Magi skudt. Det skete under en demonstration der fejrede 4 års 
dagen for sejren ved folkeaibtemningen om skilsmisselovens best&n. Det er aldrig 
blevet opklaret hvem der sk@d. 

Den italienske feminisme havde indtil 1970‘eme vreret omgmret af mystik og vaxet 
offer for latterliggorelse. Det som bettid mest, og som for alvor åbnede dorene for de 
italienske kvinder, var kampen for den liie abort. Det har ikke kun varet opfattet som 
en civil ret, staten nmgtede at give kvindeme, men som et specifikt kormol-instrument. 
Feministen Armanda Guiducci formuler det s&des: 

“Tabuet omkring abort er den mest konkrete berovelse af 
kvinde.rettigheder.Transfouneret tll et objekt kan kvmden ikke selv bestemme 
over sit eget liv. Andre vmlger for hende”. 

Det blev også foreslået, at den italienske stat skulle betale l.@n til de ca. 10 millioner 
casalingaer. hagen var, at det huslige arbejde på grund af manglende offentlige 
service-forsnstaltninger og den herskende kanslige samfundsdiskurs om kvinden som 
“hjemmets vogter”, stadig tilfaklt kvinden. Selvom et sådant forslag aklrig blev 
diskuteret se.r$st af andre end de mest militante feministister p.g.a de store stamlige 
omkostninger, var det med til at forbedre den offentlige opinions indsigt i 
problematikken. Debatten om km til hjemmegående husmodre var en indikator på den 
radikahtet, som Iå i dele af de krav, som blev formuleret til at skabe den nodvendige 
omorganisering af samtumlet. Debatten var specielt tilstede i begyndelse af 1970’eme 
og var ifolge Paola Bono og Sandra Kemp ikke et realistisk nr& som der blev kmmpet 
for.3’5 

1 det gamle San Lorenzo kvarter i Rom blev der, ligesom i Milano og Bergamo, åbnet 
kvindeambulatotier, hvor kvinder kmme modes og diskutere problemer af 
gymekologisk og prawentionsmmssig art. Hvor feminismen i Rom var koncentreret om 
kampen for den frie abort, var det i storbyen Milano kvinderettigheder i produktionen 
det handlede om. Kvindeme brugte deres tiokostpauser til at diskutere den dobbelte 
udnyttelse. De sk&. både arbejde på fabrikken og i hjemmet. Det blev også 
diskuteret, om der skuhe etableres o@mlige bornehaver på fukltid, vaskerier og 
professionelle rengoringspatruljer, som kmme aflaste husmodrene. 1 1975 arbejdede 
83% sfalle italienske kvinder på fuldtid i hjemmet. Ved CGIL’s nationale konference i 
1975 blev det understreget, at der m&te ske en forbedrlng og regulering af det 
kvindelige hjemmearbejde. 1 visse omr&ler i Italien, regioner som Emilia og Tescanna, 
skete der regulerlng på uddelegeringen af hjemmearbejdet. 

Il974 blev den forste “festa della donna” afholdt i Rom. Den var arrangeret af UD1 og 
PCI. 1 1975 atholdte den katolske gruppe “cittadella christiana” den forste feministiske 
konference i et katolsk center. Det var meget modigt gjort - den katolske kirkes 
generelle kvindesyn taget i betragtning. &e.t efter, i 1976, megter paven igen kvinder 
adgang til prsestestanden samtidig med, at han gentager, at mamd er normen i det 
“Sociale liv”. “Gomtita di base” var små katolske minisamfund, som stottede 
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feministemes kamp. De krempede for at udvikle en “friheds-teologi”. 

Det var steder, hvor folk, som erkkerede sig som marxister, kunne arbejde uden at 
forlade deres tro. Det var specielt abortsp0rgsmAlet, der viste, at alle katohkker ikke 
var ens. En feministisk nonne med kontroversielle synspunkter var Adriana Zarri. Hun 
var fort0met over den fascistiske abortlovgivning. Hun kmpede for, at 
kvindekroppen igen skulle tilh0re kvinden selv og ikke manden eller faderen. Mange af 
debatteme og resultateme af 197O’emes feministiske kampe vidner om en 
sekulariseringsprotes i det italienske samfund. Sp0rgsmAlet om casalingaemes 
teoretiske position i de femmistiske debatter var et centralt emne. De fleste feminister 
viste dog, at det var 0konomisk urnuligt at krmve 10n til de hjemmegående husm0dre. 
Mange feminister mente, at “kapitalismen” havde 0delagt kvindens mangesidede 
potentialer. Kommunistlederen Enrico Berlinguer tog i 1974 afstand fra de feministiske 
krav om betaling til husm0drene. Der var mange katolske organisationer som st0ttede 
kravet, bla det st0rste C.1.F der havde eksisteret siden 1945, og som var en udl0ber af 
“azione cattolica” fia krigen316 Selvom CIF og UD1 havde base i hver sm politiske 
“lej?, forn&& de at samarbejde. Begge grupper adskilte sig fra de feministiske 
bevmgelser ved at vax tro overfor de parlamentsriske spilleregler. 

1 midtcn af 197O’eme åbnede UD1 sig mere imod de andre feministbevmgelser og 
arbejdede bLa sammen med MLD om lovforsalget imod reformeringen af 
seksuaIvoldslovgivningen. Fra 1945 og fiem til begyndelsen af 197Oerne var DC det 
parti, som havde de fleste kvindelige medlemmer. Mange af de kvinder, som var med 
til at st0tte feminismen, var kvinder, der havde haft deres udgangspunkt i DC. Ved den 
katolske CIF konference i 1981 var hovedtemaet “mere plads til kvinder, en ny farmlie 
og et mere humant samfm~d”.~~’ Der har altid eksiisteret en slags s0sterbånd mellem 
feminister og normer. Begge grupper havde taget et radikalt valg i forhokl til det 
gmngse kvindeliv. Bksistensen af btie UD1 og GIF kan siges at repraxntere krmfter, 
som 0nskede at opretholde det mest timdamentale ved det bestående samfund. 
Forandring skulle ske gennem langsomme reformer. 

Den 2.oktober 1976 bliver en ubrugt kirke-bygniug i hjertet af Rom i gaden Govemo 
Veccbio (det gamle parlament) okkuperet af kvindemes frihedsbevmgelse MED, og i 
1977 bliver den omdannet til “tassa della donna”. Det blev et f0dseL+kontrolcenter, 
senere b0rnepasningssted og igen kontor for voklsramte kvinder. Stedet blev også 
samlingspunkt for abortkampagneme i 1978. Det sker samtidig med, at 5O.OOO 
tusinde kvinder demonstrerer for hi abort i Rom. 1 1979 bliver “kvhxleumversitet” og 
kulturcentret “Centro culturale Virginia Woolf’ oprettet i bygningen. Huset var if0lge 
Armanda Guiducci ikke noget komfortabelt sted. Gfte var det uden vand og 
elektricitet. Men der herskede en fantastisk stemning i bygningen.318 Stedet var ofte 
vaxt for spektakulmre srrangementer. Det samme ksn siges om “kvindemes 
internationsle hus” som jeg bes0gte i forAret 1997. Huset var også i miserabel staral, 
men der var en aktiv atmosfaxe. 1 1984 blev huset forkult af de italienske feminister. 
De kvinder som stadig ophokite sig der, blev arresteret for prostitution. Kulturcentret 
“Centro culturale Virginia Woolf’ blev angrebet af dele af feministbevregelsen, fordi 
ordet “culturale” formeget indikerede en ikke-politisk drivkneft. 

omkring de italienske h0jrefl0jpartiers kvindesyn beskriver Luckmo Cheles, hvorledes 
kviuder nresten skirig har varet tilstede på det italienske neo-fascistiske parti MSI’s 
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valgplakater indtil 1970. Plakaterne referede ofte til msmd, og det var ofte de 
traditionelle mytologier om mandighed, mod og täxkeland der blev iscenesat. Det var 
feministbevzegelsens opkomst og udspredningen afkvindesp~rgsm&let, som tik MS1 til 
at fokusere mere på kvinder på plakateme. Det var i 1975, at MS1 for ferste gang 
przsenterede en plakat til kvindemes kampdag den 8. nwts. På en MS1 plakat fia 
1985 stod der skevet: “Kvinder på højreflojen er imod den marxistiske feminisme, fordi 
den baserer sig på en lighed som går imod naturen”?” 

De italienske feministbevzgelser har hovedsageligt vaxet politisk engageret i de 
samfandssp0rgsn&l, som relaterede sig direkte til kvinders hverdagsliv. Et eksempel 
på en sag, hvor de italienske feminister ikke enskede at ytre sig, var kidnapninen af den 
tidligere kristelige demokratiske ministerpresident Aklo Moro. Aldo Moro blev 
kidnappet af de ‘Qide brigader” i 1978.1 de 55 dage der gik, fia Aklo More blev 
kidnappet, og til han blev fundet d@d, var der bema-xkelsesvaxdigt få feminister, der 
havde udtalt sig om sagen. Det politiske klima i det italienske samfund var i disse år 
meget barskt og vokleligt, og den kvindelige tavsked omkring Moro-sagen skyldes 
if&e Paolo Bono og Sandra Kemp, at den italienske feministbevzgelse ikke ville 
forholde sig til så “maskuline” magt- og politikformer?20Generelt dominerede der 
blandt mange feminister den apfattelse, at man hverken var for eller imod de “Rede 
brigader”. 

Den st@rste forskel på de moderate feminister og de autonome feminister var, at de 
moderate feminister var orgsniseret indenfor de politiske partier, og derfor havde 
udgangspunkt i et mere stmktureret og artejderorganisatorisk strategiopfattelse. De 
mere moderate feminister @skede også kvindereformer, men var ilaloe bundet så teet til 
de revolutionaxe ideopfattelser. De begyndte istedet at opbygge kvindekollektiver, 
hvor der også kunne komme kvinder som ikke var medlemmer af partieme. Nogle af 
gruppeme var “Avanguardia Operais” og “Lotta Continua”. Praksissen, med både at 
vax medlem og aktiv i et politisk parti og i de selvbestaltede bevidsthedsgrupper, er 
dzkkende for betegnelsen “dobbelt militanthed”. Mange af kvinderne., som både var 
aktive privat og indenfor partieme, var dog frustrerede over den mandedominans, der 
fandt sted i partieme. Mange feminister forlod partieme i den overbevisning, at 
kampen for kvinders frigorelse skulle f0re.s af kvinder alene. 

8.6 Aktiviteterne i fagbeva?gelsen 

Det specielle ved den italienske femirdstbevzgelse, sammenlignet med andre 
fem.inistbe.v~gelser i Europa, var, at den i stor udstra%ing var involveret i 
venstrefl&n og fagbevzgelsen. Dette kan virke overraskende, n&r man tsmker på 
organiseringsniveauet i den italienske fagbevzegelse. De kvindelige sktiviteter indenfor 
fagbevægelsen udfordrede den bidtil dominerende opfättelse af, hvor grzensen for 
fagforeningsaktiviteter g&. 1 det italienske fagforeningsregi blev der oprettet 
kvindegrupper, de s&aldte “coordinamenti denne”. Der var stor uenighed om, 
hvordan disse kvindegmpper skulle forl0be.. Var det acceptabelt, at der fandt en 
separation sted mellem mamd og kvinder? Kunne m0deme vzre åbne for alle kvinder 
og hvordan skulle den hierarkiske og organisatoriske struktur vsxe? Man diskuterede 
bLa, om enhver virksamhed skulle have visse st%nger “fredet” til kvinder, og om der 
skulle vaxe st@re muligheder for at opkvali%zere sig som kvinde. Det var dog svart at 
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rejse de feminist&e krav i fagbevzgelsen, fordi de tre store fagforbund CGIL, CISC 
og UlL var ideologisk adskilt og fordi der var tradition for en politisk kultur, der 
skarpt adskilte de offentlige og private problemer. Til trods for disse ideologiske 
forskelle var der omkring visse kvindepolitiske sporgsmål relativ stor samhorighed. Et 
eksempel var den nationale koordiiringsgruppe indenfor de kvindelige metalarbejdere 
“FLlw. 

Man ksn generelt opdele feministemes mål indenfor fagbevmgelsen i to dele: Den 
forste er at demokratisere og transformere de hierarkiske strukturer, så den nederste 
del af bierarkiet og kvindeme bliver bedre reprzesenteret. Det andet mål er orienteret 
mod, at amdre fagforeningspolitikken så den optager flere forhokl om kvindens 
specifikke situation på arbejdspladsen og i hjemmet.“’ Det står klart, at det var de 
forste bekymringer der dominerede i de st@re italienske byer. 

Kvindegruppeme i fagbevmgelsen blev startet på et meget uformelt grundlag. Det var 
tit efter de forskellige branchem#der, at kvindeme blev tilbage og begyndte at 
diskutere specielle kvlndekrav.‘22Der var i lang tid modstand t?a visse kredse indenfor 
fagbevmgelsen, imod denne “udvidelse” af fagforeningsaktiviteteme. Mange feminister 
var imod en for optimistisk attitude til fagbevmgelsen. De ville ikke opfatte 
fagbevmgelsen som en “bevmgelse”. De fastholdt apfattelsen af fagbevregelsen som en 
institution Effekten af de kvindelige grupper kmme ses på tilslutningen til 150 timers 
kurseme, og det kan ifolge Judith Adler Hellman ikke undervurderes, hvad det på 
laurgere sigt betod, at der havde funder kvindepolitiske aktiviteter sted indenfor 
fagbevmgelsen.323 

Det var svmrt, at udvikle en frelles strategi med prsecise m%.sa%inger, idet der var 
mange forskellige apfattelser blandt de involverede kvinder. Den mest udbredte 
divergens bestod i, hvor grrenseme gik for fagforeningspolitikken. Nogle af kravene 
var, at et antal af arbejdsstillinger skulle tildeles kvinder i ethvert fmna. Der skulle 
ligeledes skaffes ftere faciliteter til at sikre kvlnder bedre arbejdsforhokl?%er har 
vaxet et markant brud og opgor mellem de f@ste feministers iudtog og attituder til 
fagbevregelsen og de efterfolgende. 

“Meetings with the new generation of feminists working in trade unions have 
been tramnatic and disillmioning”?25 

Strklssporgsrn&?t var om fagbevregelsen var en bevmgelse eller en institution. Kunne 
man overhovedet have tiltro til, at noget “institutionek” kmme komme kvinder til 
gode. Der var stor konflikt mellem de grunle 68’ere, som ikke mente at aktivisme på 
nogen måde kmme sammenlignes med et medlemskab til en organisation. Man 
betvivlede på det kraftiiste, at fagbevmgelsen skulle adskille sig fia de traditionelle 
arbejderklassepartier. 

8.7 150 timers kurseme 

De “beromte” 150 timers kurser, som skuhe oplyse om de feministiske ideer og 
aktiviteter, kom mange uuddannede italienske kvinder til gode. 150 timers kurseme 
blev i 1972 godkendt som en del af de nationale overenskomstcr. Det betod, at en 
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begramset del af de kvindelige arbejdere kunne f0lge op til 150 timers offentlig fri 
uddannelse. De kom rigtigt igsng i midten af 197Oeme i Milano og spredte sig 
derefter i sidste halvdel af 197O’eme til resten af Italien. 150 timers kurseme var et 
ideelt sted til at udvikle bevidstheden om den dobbelte tilstedevaxelse. Der blev 
udviklet brede socialpolitiske diskussion-srenaer, hvor der blev fokuseret på sndet end 
kvindens krop og seksuelle status, som sammen med de traditionelle lighedsdokttiner 
havde varet udgangspunktet for de f0rste feministiske opr0r. Man indså 
n0dvendigheden af, at det udover at fokusere på de politiske og kulturelle aspekter, 
også var n@lvendigt at inddrage de mete stmkturelle arbejdsmarkedsforhold. 

1 begyndelsen var både lrererne og de studerende p% kurserne feminister. Dette 
infhrerede if0lge Amra del Bo Bof8no sm& på indholdet og måden der blev undervist 
på.326 Mange af kererne var uden erfaring i voksemmdervisning. Omkring 80% af 
kereme var kvinder. Der var nogle steder i fagbevmgelsen utib?edshed med indhoklet i 
kurseme. Der skete en opt0ning og formildmng af de emner, der blev undervist i, og 
deltageme vari slutningen af 197O’eme andet end feminister. 

Kursemes succes kmme tolkes som en stigende “feminisering” af samfandsdebatten 
omkring 1975-1977. 150 timers kurseme fandt fysisk sted i både skoler, universiter og 
på virksomhedeme. Mange af kvindeme som deltog i kurseme, var kvinder som ikke 
havde ret megen skolegsng bag sig. De kunne erhverve sig et diplom på udvidet 
foReskoleniveau. Kurseme blev af mange kvinder opfattet som et sted, som hverken 
var “hjem eller arbejde”, hvor de kmme deltage uden at få d&rlig samvittighed.3” 150 
timers kurseme var et eksempel på, at det kunne lykkedes at kombinere brede 
samfundskurser indenfor en politiseret institution. Sociologen Chiara Saracen0 var en 
af de akademiske femmister, der via radioprogrammer debatterede kvinderelaterede 
sp0rgsmål om feminismens historie og aktuelle problemer. 

8.8 De feminisfiske bevzegelsers bymasige forskellighed 

Torino har siden industrialiseringens begyndelse i Italien vsxet centrum for de mest 
markante arbejderklassekampe. Der har altid varet en stmrk proletarisering og 
arbejderbevkisthed tilstede i Torlno~“Feministlxvmgelsen i Torino har varet prmget 
af denne srbejderbevidsthed. De fleste femmistiske begivenheder har haft deres 
udspring i arbejdsforholdene i de store virksomheder. Dette har gjort det svaxt at 
politisere det “personlige liv”, som var omdrejningspunktet for feministeme i Rom. 
Fokus på arbejdsforhoklene i produktionen (operaismo) influerede på IlDI arbejde 
og strategier i Torino. Partisankvindeme fra Torino havde vsxet meget aktive under 
Resistensa - kampen. Dette resulterede i, at de kvinder tia Torino som gik ind i UDI, 
varmeget stsxke kommunistiske kvinder, som fornAxle at monopolisere diskursen og 
skubbe de katolske kvinder vmk fra magten. 

Selvom det var de kommunistisk inspirerede kvinder, som styrede UD1 i 
efterkrigsårerne, fors0gte de at distancere sig t?a de mandedominerede PCI-doktriner, 
som kom ha det nationale PCI. 1 197O’eme overtog UD1 i Torino nogle af de 
feministiske budskaber om at se kvindens rolle i samfundet som mere end kvindens 
placering i produktionsprocessen. Konsekvensen af det dominerende syn p% kvinden i 
produktionsprocessen var, at det var de feministiske tanker og aktioner i 
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fagfomningsregi, som var de mest udbredte. De ikke - institutionelle kvindeaktioner 
hav& svaxt ved at rodfmste sig. 

Hvor Torino var industricentrum i Italien, var Miio det kosmopolitiske mode- og 
handelscent. Hvor industriaIiseringsm0nstret i Torino var mest koncentreret om 
bil - produktion, var produktionsm0nstret mere varieret i og omkring Milano. Der var 
derfor ikke den samme arbejderkultur i Milano som i Torino. Socialistpartiet var i 
fonige århundrede blevet dannet i Milano, og det var f0rst i 196o’eme, at PCI overgik 
PS1 i medlemstal i Milano. Milano kan siges at vax en meget atypisk italiensk storby. 
Den feministiske tradition i Milano var mere teoretisk og kulturel vidtrakkende. 
Forskellen på Milano og Torino var bLa, at hvor feministeme i Torino kom fia 
venstrefl0jspartieme, var rekruteringsm0nstret i Milano ofte kvinder, der kom &J 
antiautoritax bevregelser ualhsmgigt af venstref10jspartieme.32pDen specielle 
kosmopolitiske og europmiske karakter Milano havde, påvirkede de milanesiske 
feministers strategier. Manglen på den stmrke arbejderkultur resulterede i mere 
vidtwkkende diskussioner. Konkret ombandlede de ofte de personlige, psykologiske 
og seksuelle aspekter af kvinders frig0rels.e. Det var ligeså ofte Freud som Marx der 
blev refereret til i de teoretiske diskussioner. Det milanesiske kvindemagasin 
“Sottosopra” var stedet, hvor diskussioneme kmme fokle sig ud. Feministgmppeme i 
Milano var som mange nye sociale grupper plaget af indre organisationsproblemer 
omkring ledelses- og opbygningsuenigheder. Det milanesiske UD1 befandt sig i 
spaxdingsfeltet mellem organisation og lxvmgelse. Den pluralistiske politik, der blev 
f0rt af kvindebevmgelseme i Milano, besvaxliggjorde samarbejdet med 
fagforeningeme. 

1 byen Reggio Emilia i Midtimlien hvor den folkehge deltagelse i resistenza - perioden 
havde varet meget udbredt, udsprang UD1 af kvinder, som havde wret aktive i 
partisanbevmgelsen.330 Reggio Emilia er det bedste eksempel i hele Italien pi, 
hvorledes PCI Onskede UD1 skulle fungere. Der var rimsten fuldstamdig 
overensstemmelse mellem PCI og UDI3 politik. Da UD1 var presset i defensiven 
under den kolde krig i 195O’eme, var det UDI’s afdelinger i “det r0de bmlte” og i 
Rom, som st0ttede de “hvide” omrader i Italien Dette bevirkede, at UD1 i de svaxe år 
overlevede som masseorgtiation. På gnmd af de stmrke kommunistisbe r0dder i 
Reggio Emilia var det svaxt for de små feministiske kollektiver at vinde indpas i det 
PCI-dominerede kvindemilj0. Det var svaxt at Snde et politisk &irum i den offentlige 
sfaue, idet der allerede opererede masseorganisationer. Dette kom til udtryk ved, at 
det var svmt at få “0renlyfl for de kvindelige diskussioner om “selvbevidsthed”, som 
f.eks havde domineret debatten i Milano og Rom. 

Et eksempel på et udbredt “hvklt” område var byen Verona i den nord0sthge del af 
Italien Den politiske kultur i byen er og var staxkt przeget af den katolske kirke. 1 
modsmtning til Reggio Emilia, hvor PCI var dominerende i opbygningen af det 
politiske og socio-0konomiske magtapparat, var DC stmrkt dominerende i Verona og i 
hele Veneto- regionen. Industri-geogratisk er der stor lighed mehem regioneme, idet 
de begge er prmget af de små familieejede Sexible virksomheder. OmAlet omkring 
Verona var meget ptmget af den katolske kirkes tiLstedevsxelse.331Feministbevregelsen 
i Verona udsprang af de kirkelige organisationer. Feministbevregelsen i Verona er ofte 
blevet betegnet, som vsxende et ti& efter det der foregik i Rom og Milan~.~~* Der var 
heller ikke, en stsxk implementering af kvindekrav i tägbevmgelsens politik. Verona 
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kan med rette betegnes som en konservativ by, der mesten var immun overfor 
feminismmes emancipations- og demokratikrav. 

Eksemplerne fra de ovenstående Ore lokaliteter viser, at de kvindepolitiske og 
feministi.&e udtryksformer trådte forskelligt frem athmngigt af tid og rum. Af stor 
betydning, for hvorledes gennemslagskraften blev, var den i forvejen eksisterende 
politiske kultur, industriahseringsm0nstre, byemes st0rrelse og den katolske tikes 
tilstedevrerelse, fysisk som mentalt. Et eksempek på hvor forskelligt de kvindepolitiske 
standpunkter manifesteter sig og opfattes på er sp0rgsm&let om kvinder og vold. 1 
Milano, i modsretning til mange af de mindre “ennmciperede” byer blev sp0rgsmålet 
om vold blandt visse yderligående feminister relateret til latente Onsker om voklelig 
adfmrd, som Iå gemt i kvindepsyken.333 Den politiske kultur i byerne havde også stor 
betydning for udbredelsen og implementeringen af de feministiske tanker til de laveste 
sociale lag. 1 Milano og Torino foregik det hurtigere. 150 timers kurseme var langt 
mere udbmdte i storbyeme end i de små byer. 

Af betydning for feminismens vmkstbetingelser er ligeledes tilstedevmrelsen af 
uddannelsesinstitutioner, som åbner op for en mere vidtrmkkende og nuanceret 
diskussions- og handlingsradius. Det offentlige sociale rum der er tilstede i storbyeme 
tillader og muhgg0r udtrykformer, der ikke er realiserbare i landd&rikteme. Det er af 
betydning for feminismens kamp og karakter at betone, at modsat mange andre 
vesteuropmiske kmde, var lokal og kommunalregeringeme i stor udstrmkning 
sammensat af venstrefl0jspartier. Der har i sådanne byer varet tradition for strerk 
fagforenigsaktivitet. 

89 De skriftlige medier. 

De feministiske blade var i 197Oeme den vigtigste referenceramme for de forskellige 
femmistiske bevmgelser og de italienske kvinder som enkeltindivider. Udviklingen af 
det feministiske sprog havde stor betydning, for den m&le som de feministiske 
bevmgelser i Italien udviklede sig p% Der blev udviklet begreber om seksualitet, 
ligestilling og fiigflrelse, som ikke var lette at h&rdtere, men som if0lge Anna del Bo 
Boffina, ved repetitioner og diskussioner gav stort udbytte?35 Man kan rejse 
sp0rgsm&t om, hvor vigtigt det var for de kvindehge og feministiske tidsskrifter at 
reprzsentere den brede del af den kvindelige befolkning. Ligeledes kan man rejse 
sp0rgsn&et om, hvorvidt feministbladene afspejlede feministbevregelsens medlemmer 
og den f0rte politi 

Indenfor den marxistisk inspirede feminisme kan nawnes bladet “Domre e politica”. 
Det startede i 1969 og udkom hver anden måned og var ligeledes tmt forbundet til de 
feministiske afdeliuger af PCI. De fleste feministiske blade og magasiner kom lYem i 
197Oerne. Dette var en naturlig f0lge af kvindebevregelsens indtog p% den politiske 
scene og som “massebevmgelse”. Bladet “Effe”, som eksisterede fra 1973 til 1982, 
havde hovedsaxle i Rom, og var det mest keste feminiske blad over hele Italien Bladet 
indehoklt prmcise oplysninger om kvindebevregelsens politiske attituder og om, hvor 
der foregik demonstrationer og aktiviteter. Bladet var ligeledes kendt for sine 
humoristiske indslag. Bladet “Differenze” eksisterede fra 1976 till982 og havde ikke 
de samme oplagstal som Effe. Bladet var hovedageligt tilknyttet kvindebevsegelseme i 
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Rom. Bladet “Sottosopra” blev dannet i 1973 i Milano af en meget forskelhgartet 
gmppe af italienske feminister. Bladet beskmftigede sig fortrinsvis med de praktiske 
aspekter af kvindekampen. “Quotidiano donna” fia 1978 var et ugentligt feministisk 
magasin med aktuelt kvindeligt kultur-og pohtikstof. Bladet startede i Rom men fik 
redaktioner i mange italienske byer. Bladet var et fors0g på at etablere et militant 
feministisk ugeblad med professionelle journalistloitetier. 1 1975 kom “DWF” (donna- 
woman-femme). Det var et antropologihistorisk kvindemagasin. Det var det f0rste 
magasin som fors0gte at bygge bro mellem den feministiske kultur og dens 
udtryksformer og en mere “objektiv” og akademisk kulturopfattelse. Af venstredrejede 
katolske magasiner var der “Rocca”, og “tom-nuovi tempi”. Rocca havde bLa trykt 
artikler af den revolutionsxe nonne Adriana Zarri. Den f0rste gang, dagbladet Corriere 
della sera publicemde en artikel om seksuel vold, var i 1975. 

Den f0rste gang, ugebladet L’Espresso publicerede en artikel om feminisme, var i 
1973. Artiklen var skrevet af Marisa Rusconi og hed “En tidbog for den frie kvinde”. 
Artilden blev laxt med stor amgstelse af mange kvinder, og artik.len vandt den 
journalistiske pris “premiolino”. Dette var f0rste gang en feministisk tekst var blevet 
bed0mt og havde vundet respekt Artiklen var udformet som 13 punkter med krav og 
forhold der bur& forbedres for kvinder. Forholdene der blev ber0rt var bLa 
muligheden for “kvindesamfund”, feminismens forhold til arbejderklsssen, 
kvindecentre, statskimunger til husm0dre, prostitution, kegevidenskabens syn på 
kvinder, pressens rolle og kvinder og naturen. Et elmempel på radikalheten: 

“Hos os er kravene ikke kun de velkendte 8a fagforeningeme og andre 
organisationer om 10n og tiihed på fabrikkerne osv. Vi interesserer os også for 
de kampe som kvinder må hmpe hverdag mod udnyttelsen på hjemmef?onten, 
mod manden - msnd eller fader - mod de tabu som forhindrer kvinder i at 
udleve deres seksualitet på en nydelsesfuld måde, tiygten for graviditet, 
terroren ved hemmelig abort. Vi vii bringe disse problemer ud af den private og 
individuelle sfsxe. og g0re det til offentlige anliggender”.336 

Ugebladet Panorama publicerede artikler om feministiske emner. Generelt for disse 
ugeblade for “politik, kultur og aktualitet” kan siges, at der skete et skift tia kun at 
have n0gne kvinder på forsiden til også at give plads til skrivende og tmnkende 
kvinder. Dette var et brud på den ellers totalt mande-dorninerede italienske 
ugebladspresse. 

Det har historisk vsxet de kristelige demokrater der har vreret mest modstrmbende i 
forhokl til kvinders udvikling. Diskussionen har dog også drejet sig om venstrefl0jen.s 
margiualisering af kvinder i det politiske liv og i deres hokhringer til kvinder i 
almindelighed. Ugebladet Panorama arrangerede i november 1975 en debat, hvor flere 
fremtuedende feminister lia PCI og kvinder ika den italienske mediverden deltog. 
Debatten bandlede bLa om PCI og kvinder. 1 1975 var der 31 kvinder i det italienske 
parlament, 20 af disse var fra PCI. Diskussionen blandt kvindeme handlede bLa om de 
dobbeltroller og spaltninger man kan have som venstreorienteret. Eeks at vsxe 
kommunist samtidig med, at man er en staxk patriark. Ligeledes blev msndens 
dobbeltrolie som demokrat og patriark diskuteret Anna Del Bo Boftina udtryktez 

” mange msmd på venstmfl0jen er forrykte. På den ene side er der politikken, 
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partiet, forholdet til arbejdsgiver og arbejdstager, fagfonmingsporgsm&lene, 
ideologien og ldassesolidatiteten. På den anden side er der kmrlighed, sex, 
familien, hjemmet og bomene. Fra disse to verdener er der ikke 
kommunikation Mange brave intelligente kammerater bliver i familien 
ty-ram&ke, egoistiske og feje”.337 

PCI-kvindeme anklagede ligeledes mrend for at benytte sig af arketypiske sexistiske 
strategier om at interessere sig mere for kvinders ben, under de politiske moder end for 
hvad kvinder sagde. Der var også selvkritik af kvinders måde at kontrollere sig selv 
på Her fremhmvedes, at kvinder ofte på gnmd af deres apdragelse ikke kan lade vmre 
med at overlade de politiske og administrative goremål til mrend. Der kom også den 
forste radio for kvinder “Radio Lilith”. Den blev etableret af feministiske kvinder for 
egne midler. Slogan, som “feminismen er den vigtigste begivenhed der er hamdt i 
Italien siden den industriella revoulution”, kmme hfires. 1 Mkl-rådgivningen var der tre 
gange om ugen lektioner om seksualitct og prmventionssporgsmål. 

1 en artikel i dagbladet “La Repubblica” i December 1978 skriver feministen Ida Magli, 
at kvinder som hidtil ikke har orrsket at vaxe m&re, har haft få eksistensmuligheder. 
De kuune blive nomter, prostitutierede eller skisofrene. Indtill970 havde dar i Italien 
akhig vm?t foretaget en psykologisk eller kulturel armlyse af normemes 
samfundsmEssige betydning. En sådan undersegelse ville ifulge Ida Magh indikere et 
opr@r imod mmiliainstitutionen. Indeholdt i afvisningen af regteskabet og den sublime 
oprethoklelse af jomfiudommen, var en afstandtagen t?a de italienske 
familietraditioner. 

1 1968 kom bladet “Duepiu” på gaden. 1lplbe.t af få år blev det et af de mest knste 
månedsblade i Italien. 1 1972 blev der solgt 400 tusinde eksemplarer. At kannet og det 
seksuelle blev italesat var et nyt fmnomen. Duepiu var bladet hvor mange italienere for 
forste gang oplevede diskussioner om seksuahtet på skrift. Omkring den redaktionelle 
linie på de tre kvindeblade Noidomre, Effe og Qoutidiano donna var der stor 
diskussion om, hvorvidt redaktionsstoffet kun skulle omhandle kvindeforhokl eller om 
mem perifmrt kvindestof kuune accepten%. 

1 en historie om en italiensk prostituerets grusomme kår, der blev trykt i Quotidiano 
donna i matts 1979 under titlen “10 che sono uns prostituta”, indgår en samtale mellem 
en polit&vinde og ludenur. Politikvinden rAder den fortabte luder med ordene “hvorfor 
går du ikke til feministeme, de er de eneste der kan hjmlpe dig”?38 De feministiske 
forsag på at omdefinere den ssmfundsmmssige orden resulterede i, at de ofte var i 
kantakt med det italienske samfunds mest marginahserede grupper. 1 1977 kan man i 
Noidonne hese om bladets konflikt om at vmre for lidt eller for meget feministisk. 

Generelt for perioden kan siges, at der skate et &ift i mediemes behandling af 
kvindeme. En ny dagligdagslitteratur blev skabt og der blev introduceret nye ord, som 
ikke havde vsxet brugt for: selvrealisering, prawention, frivjllig 
svangerskabsafbrydelse, identitet og forskellighed, sosterskab og vokltregt. Ord som 
blev brugt i unders0gelser og avismbrikker og dermed blev kest af millioner afkvinder. 
Kvindesp~rgsnnUets italess%eIse i massemedieme betod at feminismen gradvis l@ev 
sig fra en sekterisk minoritetsinteresse, der blev oprethoklt af nogle rebelske 
intellektuelle. Fra omkring 1980 sker der et redaktionelt skift på Noidomre. Dette 
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resulterer i mere frie ny-feministiske attituder, som ikke er så bundet til 
venstreflojspartiemes holdninger.33p 

8.10 Skikmisseloven 

1 Italien tre kan man blive gift på tre måder.340 

1) 

2) 

Civilt mgteskab: fnldfort af en statsreprmsentant og reguleret ved civilloven. 

Katolsk mgteskab: udfort af en katolsk prsest og reguleret i forhold til 
konkordaten. 

3) Ikke-katolake aqgteslmb: udf0rt af en leder fm den specifiie religion og 
reguleret udfra de samme principper som det civile mgteskab. 

Det italienske samfund rendrede sig markant på det institutionelle og civilretslige 
område markant i 197O’eme. Abort og skilsmissedebatteme var voklsomme og bragte 
smdringer af stor betydning med sig. Skilsrnissedebatten kom i efterkrigstiden rigtigt 
igang i 1960’eme. 1 midten af 195O’eme var sp@rgsm&let blevet rejst i parlamentet. 
Debatten manglede bred folkelig opbakning og skabte store voldsomme protester. 
Debatten havde dog influeret positivt på den folkelige opbakning, der senere viste sig. 
Der havde dog i slutningen af 195O’eme varet en stigning i antallet af separationer. De 
store migrationer i Italien i 196O’eme amdrede på familiemonsteret; mange af de 
emigrerede italienske mamd damrede nye famiher i udlandet. Mange kvinder blev 
derfor efterladt tilbage i Italien, de s&kaklte “hvide enker” (vedove bi&). Disse 
forhokl resulterede også i problemer omkring retten til fselIes bom. Indtil 
skilsmisseloven blev gennemfort havde det vaxet muligt at ammlkxe et aegteskab. 
Dette blev bmgt i den politiske kamp op til lovens tilblivelse i 1970.11968 blev loven 
som straffer “utroe”gifte kvinder ophmvet 

Skilsmisseloven blev introduceret 1. december 1970 med lov nr. 898. Den blev forst 
provet i deputerkammeret og senere i senatet. Ved den endelige afstemning stemte 319 
for og 286 imod. Det mest anti-feministiske parti var uden tvivl MS1 (fascistpartiet). 
Der var sikkert flere end de 8-9% af den italienske befolkning som stemte på partiet, 
som sympatiserede med deres antifeministiske politik. Nogle af hojrefl@jspartierne (DC 
og MSI) ar~enterede for, at man skulle udbygge mulighedeme for at ammllere 
qteskabet istedet for at vedtage skilsmisseloven. 

De kristelige demokraters rolle under skilsmissedebatten var yderst vanskelig. På den 
ene side skulle de forsvare de katolske dyder og mgteskabets uoploselighed. På den 
anden side skulle de også fremstå som en reptmsentation på det statsbsxende 
fremtidsparti for det nye Italien, Hos de andre partier var der stor forståelse for, at 
skilsmisseloven var en god lomting på en ikke vellykket sammenkobling af to 
mennesker og ikke et angreb på den katolske kirke. 

Det blev diskuteret hvad en formel ret til at ophmve regteskabet kunne. Hvordan skulle 
man tolke friheden til skilsmisse? Var skilsmisse en nodvendig konsekvens af familiens 
krise, elIer var den årsagen hertil? De rettroende katohkker var bekymrede for de 
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moralske konsekvenser, en skilsmisselov kmme medfore. De srgumenterede udfra, at 
kun en “sund og helstobt” fanrike kanne viderefore og skate. et sundt Italien. Var 
skilsmisse en liihedsrettighed eller et angreb på familie-konceptet, og hvad med 
bomene? En af de mest dogmatiske katolikker imod skilsmisseloven var den kristelige 
demokrat Frsnca Falcucci. Venstrefl#jspartieme argumenterede udfia, at 
skilsmisseloven var udtryk for tillid til den italienske befolknings fomuft. Hvis man 
havde vaxet separeret i mange ?u, var skilsmisse den bedste le&ring. De eneste der 
stemte imod forslaget var de krlstelige demokrater og monarkisteme. De kristelige 
demokrater havde op til afstemningen udvist en stmrk hrkkethed og rigiditet. Der var 
derfor efter nederlaget internt i DC en b&d selvkritik fra partiets forskellige floje. Det 
er bernrerkelsesvmrdigt, at skilsmissekravet aldrig fremstod som et specifikt feministisk 
kIW. 

Projektet, som blev til skilsmisseloven, blev fbemsat af midterpartieme med stotte fia 
PCI. Skilsmisseloven var en slags bekr&igelse af den nye famihe og det endelige brud 
med de gamle famihedyder. 1 feburar og marts 1971 var der underskriftindsamlinger 
imod den vedtagne skilsmisselov. Dette resulterede i en folkeafstemuing om 
skilsmisseloven tre &r senere. Folkeafstemningen, der var blevet hemprovokeret af de 
kristellge demokrater, er blevet kaldt den “forste folkelige sejr i italiens historie”. 
Afstemningsresultatet var en p&nindelse om den bevidsthed der eksiiterede om 
kvinderet&hederne også blandt de katolske kvinder og mamd. Afsternningen 
reprresenterer således en ny epoke for de italienske kvinder, i italiensk politik. 

Efter at DC havde tabt folkeafstemningen om skilsmisseloven i 1974, hoklt man igen 
med at diskutere kvindesporgsmål offentligt. Kvindebevzegelseme kzmpede for en 
bevarelse af skilsmisseloven, fordi det var et sporgsmål om basale civilrettigheder. 
Folkeafstemniugen havde en stor psykologisk betydning for feministemes kamp imod 
det institutionelle Italien. For at forstå det italienske samtimds katolske og 
konservative natur, bor man erindre, at der ved folkeafstemningen om annuleringen af 
skilsmisseloven faktisk var 41% af befolkningen der stemte ja til at ammlere loven. 

8.11 Abortdebatten 

Den italienske feminismes storste triumf var uden tvivl loven om den ti abort i 1978. 
Abortsp~rgsm&t var som i andre lande et af de sporgsmål som blev voklsomt 
diskuteret indenfor feministbevregelseme. Abortsporgs&t er udover at vrere tzet 
forbundet til den enkehe kvindes seksuahtet også i hoj grad forbundet til samfundets 
syn p% kvindens seksualitet. Abortdebatten i Italien var på ingen m&de prmget af 
enighed - men detirnod af trangen til at reformere. Otte år efter introduktionen af 
skilsmisseloven legaliserede det italienske parlament abort med lov 194 den 22maj 
1978. Der blev tilbudt iii abort indenfor 90 dage, i statstilvejebragte faciliteter for 
kvinder over 18 år. For piger under 18 år skulle der vmre tilladelse fra fomklre eller 
fm en autoriseret kege. 160 parlamentsmedlemmer stemte for og 148 imod. 
Abortloven opha~~ede straffeleven fra 1930, hvor abort blev opfattct som en 
forbrydelse imod sundheden og skegtcns integritet.“’ 

“ The major@ of accounts of Italian feminism, whether they are internal 
reassessments or histories wrlttcn by outsiders, all emphasise the centrality of 
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the abortion issue for understarrding the movement’s bistory and it’s 
specificity~~.342 

Den italienske abortsituation var ekstrem, fordi der eksisterede en uh0rt forskel p$ 
hvad den gamle abortlov tillod og hvad der konkret foregik. Det er blevet estimeret, at 
der i midten af 197O’erne blev foretaget mellem 1-3 millioner aborter om 
&ret.343Kamkteristisk for både abortloven og forslagene til en ny seksualvoklslov var, 
at den italienske feministbevregelse var dybt involveret i udformningen af de f0rste 
lovforslag. Henimod 1971-72 bliver abortsp0rgsmålet for alvor et otTentligt emne, som 
alle aviser og ugeblade sluiver om Den katolske kirke svarer igen ved at krmve 
strengere stratfe til “abortsyndeme”. 1 1974 bliver 263 kvinder arresteret i Trento for 
at havde aborteret.” 

Det f0rste fors0g på at udforme en lov som tillod legale abort-indgreb blev formuleret 
af kvindeftig0relsesforeningen MLD ved dennes f0rste kongres i Rom februar 
1970.345Mange aktive abortt&engere mente, at den frie abort var 10sningen på de 
krav og 0nsker, som de italienske kvinder havde, om moderskab som et bevidst og frit 
valg. De sundhedsmmssige og racehygiejniske sp0rgsmål blev også inddraget i 
diskussionen. Der blev ligeledes argumenteret for tii abort udfra forestillingen om, at 
et frit seksualliv var af stor beydning for den psykiske sundhed. De aktive katohkker 
mente, at man bnrde tage hensyn til det enkelte liv og de mange millioner troende 
italienere. Det blev f?emf0rt, at fri abort ikke f0rte til emancipering af kvinden. 
Tvmrtimod flenrede det den italienske kviude fia livets regthed. Imod abortloven var 
bLa den nuvmrende EU-kommismr Emma Boniuo. Hun havde hellere set en 
folkeafstemning om abortsp0rgsmålet 

Debatten om den frie abort fik de katolske fundamentalister op ad stolene. Emnet var 
for katohkkeme mere kontroversielt end skilsmisseloven. Abortdebatten omhandlede 
ikke kun de involvemde kvinder. Det blev også et sp0rgsmål om institutionelle 
procedurer og administrative foranstaltninger. Den s&aIdte Rocco lov, som gjorde 
abort illegalt, var fia 1930/31. Heri blev tidligere dekreter under titlen “forbrydeLser 
mod helheden og ratens sundhed” samlet. Abort var en forbrydelse, som kmme give 
mellem 2-5 %rs frengsel for både den der aborterede og for den som udf0rte 
operationen. 

Artikel 553 forb0d indtill971 salg af og reklamation for prevention. Indtil 196O’eme 
var der ingen, der havde diskuteret abort-restriktioneme. Den svmre tilgang til 
prawention og den udbredte mangel på information om sex havde medf0rt, at abort var 
en udbredt form for b0mekontroL Der var ingen politiske parber som, i 
efterkrigstiden, havde tnrde udfordre den symbolske og fysiske vald, som blev udf0rt 
overfor landets kvindelige medlemmer. Den politiske gevinst havde varet for lille og 
risikoen for at få den falkelige opinion imod sig enorm. Det italienske ugeblad 
Parrommo foretog en unders0gelse som viste, at alle italienske kvinder enten havde 
fået foretaget en illegal abort eller kendte en veninde der havde.% 

Den katolske kirkes styrke skulle udover de overordnede doktriner s0ges i de lokale 
serviceordninger, som kirken var involveret i nmdt omkring i Italien. Som konsekvens 
af den svagt udbyggede velfserdsstat havde den katolske kirke fyldt “service-rummet” 
ud. Mange khnikker og hospitaler var katolsk ledet, og derigemrem blev mange 
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italienere yderligere “katolisemt”. 

På MLD’s initiativ blev der i 1975 dannet de såkaklte selvhjmlpsgrupper. Den storste 
var “CISA”( det italienske center for abort og sterilisation). CISA fungerede i tszt 
samarbejde med det Radikak parti og MLD. FormBet var bLa at nedbryde barrieme 
mellem kvinder og medicin.347Selvhjrelpsgruppeme provede at tjerne den skygge af 
skam og tavshed, der Iå over abortdebatten. Der var dog kritik af gmppeme fra nogle 
af de feministiske kollektiver, som mente, at selvhjrelpsgrupperne var blevet for 
institutionaliserede, omend de varulovlige. 

Abortsporgsm&t havde stor betydning for feministemes sktiviteter og det officielle 
politiske Italien. De feministiske bevm.gelser Sk bragt forhoklene mellem manden og 
kvinden ind på den politiske scene. Fra 1975 sker der et skift i parlamentet. Man 
begynder for alvor at diskutere, under hvilke foruds&ninger den frie abort kan tillades. 
Derfor blev abortdebatten genstand for partipolitiske manovrer i parlamentet. Der var 
stridigheder mellem de autonome feminister, som @skede en fuldstrendig tiigivehe af 
den frie abort, og UD1 som knn @skede moderate amdringer. Ved de store 
demonstrationer i 1976 for fri abort deltog UD1 for forste gang 

8.11.1 Abortdebatten i parlamentet 

Det var specielt PS1 kvinden Loris Fortmur og det italienske socialdemokrati PSDI, 
som var aktive i abortdebatten i parlamentet omkring 1974-75. Årsagen, til at PCI var 
mere tilbagehoklne var, at partiet var bange for at provokens de store katolske masser, 
som også var tilstede i partiets rmkker. Parlamentsvalget i 1976 blev det hidtil mest 
dominerende “kvindesp~rgsm&valg”. Abortsporgsmålet var på valgplakateme, og det 
“vmltede” for forste gang i italiens historie ind med kvinder i parlamentet. PCI tik sit 
bedste valg nogensinde og antallet af kvinder i deputerkammeret steg fia 21 i 1972 til 
45 i 1976. Der var institutionelle og kuhurelle reformer “i luften”.348 

Venstrefl0jspartieme var i ekstrem grad opmrerksomme og folsomme overfor de 
kvindepolitiske krav om reformer. Dette havde aldrig for gjort sig greldende i de 
valgstrategiske forberedelser for nogen partier. Det var af stor betydning for PCI’s 
axuhede hoklning til stridssporgsn&et, at UD1 også gik ind for tii abort. Efter 
abortlovens vedtagelse var der store problemer med at fa den effektueret i pr&& Der 
var bLa for få hospitalssenge og lange ventelister og den forrykte lov, om at Lnger 
hav& ret til “samvittighedaprotest” irrnod abortindgreb, benyttede mange lmger sig af. 

Efter iudf@rslen af loven om den frie abort sker der en smdring i kvindebevmgelsemes 
aktivitet. Dette hamger sammen med, at det store slag var vundet, og den daglige 
institutionelle beroring formindskedes. Da de kristelige demokrater i 1981 havde 
samlet undemkrifter til en genindforelse af abortforbuddet, som dog blev nedstemt, var 
feministbevmgelsen ikke mer så synlig som ved a&temningen i 1978. Kvindedi&ursen 
var blevet svmkket. 197O’emes begivenheder havde tvunget PCI til at forhokle sig 
mere konkret tiI problemstilhngeme om kvindens rettigheder, end de forhen måtte 
gore. FolkeaWmuingen om skilsmisseloven i 1974 havde bragt diskussionen ud på 
“masseniveau”. PCI var inspireret af principielle sporgsmål som at opfatte abortloven 
som en nodvendighed for samfundet og ikke som en vunden og erobret civilret 
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hgesom skilsrnisseloven. 1 matts 1975 blev det s&akhe Bini-Seroni forslag om 
seksualundervisning for f0rste gang pracsenteret i parlamentet. Det blev ikke 
overaskende nedstemt 

Abortdebatten indikerede klart den forvirring dar herskede blandt venstrefl~jspartieme 
om, hvordan man skulle konceptualisere sp0rgsm&lene om den kvindelige seksualitet 
og den kvindelige ret til at bestemme over sin egen krop. 

Indenfor feminismer&keme var der uenighed om, hvorvidt man skulle krzve en 
legalisering eller en aoniminalisering af abort. Der herskede en opfattelse om, at man 
ikke skulle kraxe for store indr@nmelser og for megen politiske indflydelse. IJDl’s 
kongres i 1973 er blevet kaldt det f@rste skridt henimod en feministisk tankegang. 1 
disse %r var IJDI’s politik mere radikal end den der herskede indenfor PCI. 3q90mkring 
abortsp#rgsmålet kan ingen negligere betydningen af IJDI’s rolie. 

8.12 Beskyttelse af moderskabet 

Det italienske samfund gemremgik markante iustitutionelle forandringer på 
kvindeområdet i 197O’eme. Den 6. december 1971 blev lov nr.1204 om beskyttelse af 
modarskabet gememf0rt. Loven omhandlede kvinders ret til @konornisk kompensation 
i forbindelse med f@dsler. Lov nr.1204 fm 1971 var en videreudvikling af loven tYa 
1902, hvor de italienske kvinder, for femte gang, tik Welt f@selsorlov. Den var også 
en videreudvikhng af de fascistiske beskyttelsesdekreter fra 1934 og Lov nr. 850 fra 
1950, som også havde omhand& beskyttelse af moderskabct. Loven fia 1950 havde 
ikke omhandlet alle kvinder, f.eks ikke kvindehge hjemmearbejdere. 

Lov nr 1204 blev betegnet som en af de mest progressive lovgivninger i verden. Her 
blev forboklene også forbedret for hjemmearbajdeme, og der skete en generel 
d&niugsudligning mellem de forskellige sektorer. Disse forbedringer skal if@ge 
Lesley Caldwell bLa ses som resultat af en markant fagforeningsaktivitet.3501971- 
lovgivningen havde som nye punkter; forstsxkelse af retten til at vende tilbage til 
arbejdet, mulighed for “orlov” med mindre l@ngodg~relse, godtg0relr.e for 
b~mepasning under sygdom. 

Den vigtigste lov med betydning for beskyttelsen af moderskabet, er forbuddet imod at 
arbejde lige f#r og lige efter f@dslen. Den obligatoriske orlovsperiode dmkker 2 
heder inden ffldslen og 3 måneder efter. Perioden f@r f@dslen kan udvides til 3 
måneder. 

Der kom ligeledes en lov imod at tvinge gravide kvinder til “farligt og tungt” arbejde 
fra graviditetens start ti17 måneder efter ftislen.s510rlovsperioden efter f@dslen kan 
udvides til6 måneder indenfor barnets f@rste år. Kvinder har ligeledes lov tiL hvis de 
arbejder indenfor barnets f0rste år, at tage 1-2 hvileperioder af en timas varighed. 1 
abortsager har kviuden ret til arlxjdsbeskyttelse, hvis hun aborterer spontant indenfor 
180 dage efter graviditetens start. Der blev også indf@t et forbud imod at afskedige 
kvinder fia graviditetens start og hm til barnet er lår. Under den tvungne 
fravaxsperiode i den privata sektor f& kvindeme ret til mindst 80% l@godtg#relse. 1 
nogle tilfmlde er dur overenskomst om 100% I@rgodtg#relse. 1 den offentlige sektor 
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modtager kvindeme 100% l@ngodtg@relse. 1 orlovsperioden, som kan tages ekstra 
modtager kvludeme b%de i offentligt og privat regi omkring 30% af Mmen. Der er 
ikke blevet indfort longodtgorelse i forbindelse med b@ns sygdom, men kvindeme har 
lov til at blive hjemme. 

1 1971 kom lov nr. 1044 om vuggestuer og bornehaver. Denne lov blev vedtaget for at 
dumme op for den graverende situation på b@nepamingsom&let. Det var intentionen 
at skabe pasningsordninger for bom op til3 års alderen. Dette skulle lette kvinders 
adgang til arbejdsmarkedet. 

8.13 FamiIierefonnerne (1975) 

1 mange af de lovmndringer, der fandt sted i efterkrigstiden, har det italienske 
parlament falt sig tvunget til at reformere. Det italienske samfund og den offentlige 
opion var parat til reformer. Dette står ikontrast til tiden i det fortige %hundrede, da 
Salvatore Morelli provede at reformere det italienske samfund med forslag, som ikke 
havde folkelig opbakning. De kristelige demokrater har gennem hele efterkrigstiden 
provet at fastl&se tiden med referenter til de stadig eksisterende lovgivninger fra 
fascimens tid, hvor faderen var fmmhawet som faunliens overhoved. 

Den 19.maj 1975 blev den nye famihelov vedtaget med lov nr. 151. Loven etablerede 
ligestihing mellem manden og kvinden i mgteskabet. Loven havde ofte varet diikuteret 
i parlamentet de foregående 8-10 år, men havde indtill975 ikke kunne samle flertal 
Der skete med familielovens indforsel et skZt fia “faderlig autoritet” til “for&lre- 
autoritet”. Dette tjernede den formelle . d&rGnation mellem mauden og kvinden 
omkring rettigheder i forhold til deres bom. Diskrimineriugen mellem legale og illegale 
bom hokh ligeledes op. For at for.&, hvorfor familieloven tia 1975 blev gemremfort, 
er det vigtigt at pointern, at der var stor forskel på grundlovens normszet fra 1948 og 
de strtie og civillove, som det italienske samfund havde arvet fra fas&nen3” 
Familieloven var en demokratisk fomyelse af hele det italienske samfund. 
Kvindebevregelseme havde vundet en stor sejr med de nye juridiske tilfojelser. 
Familieloven kan også siges at vsxe et resultat af ‘krisen i de mgteskabelige 
parforhold”. 

Familieloven @mede altså faderen som “cape della famiglia”, gav kvinden lov til at 
beholde eget eftemavn, ophawxle at mgteskab med en udenlandsk statsborger bettid 
annulering af italiensk statsborgerskab og fastslog, at for&lremyndigheden nu skulle 
vaxetages af begge forreldre. 1 kontlikmager skulle staten tage stilling til hvilken af 
fomldrene der var bedst egnet til at få overdraget fo&lremyndigheden. 1 artikel 24 
fra loven af 22. april 1975 kom det nu til at lyde: “indemor mgteskabet har manden og 
kvinden de samme rettigheder og opretholder de samme pligter.” Af stor betydning for 
de italienske kvinder var, at 1975- loven også resulterede i fAl.es ejendomsret til 
familieformuen At familielovgivningen blev vedtaget kan og bor ses som 
kulminationen på den lange politiske kamp om kvinderettigheder, som var snutet helt 
tilbage til debatten omkring italiens samling i 1861. Loven var derfor det endelige 
opgor med mange hundrede års faderdomineret familielovgivning. 

1 1975 blev der ligeledes indfort lov nr. 405 om familiekonsultation. Loven om 
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famihekonsultation udsprang af ideen om at tilbyde alle landets borgere iufonuation 
om przvention, for derigemrem at formindske bmgen af abort som prreventionsfotrn. 
Form&t var at skabe psykologisk og social bistand til et kommende moder- og 
faderskab. 1 loven kan man kese, at intentionen var at skabe mere memreskevsxdige 
forhold omkring prmvention uafhamgigt af borgemes @konontiske og sociale 
baggrund. Famihekonsultationeme skulle også ses i forbindelse med, at det kmme 
skabe en mere stabil kvindelig arbejdskraft i produktionen.3s3 

Den 9.december 1977 kom der med lov nr. 903 en udbygning af “ligestilligsloven”. 
Den forbed en hvilken som helst diikrimination på arbejdsmarkedet, der havde 
k@rslige undertoner, transet om det kunne begnmdes udfra arbejdets karakter eller 
tilsvarende argumenter. Det blev forbudt at di&iminere med reference til graviditet og 
mgteskabelig status og man måtte ikke soge efter et bestemt kon i stilhngsannoncer.354 
Der måtte heller ikke vzre forskel på nxend og kvinders lrmninger, når de udførte de 
samme arbejdsfunktioner.355 Det blev ligeledes vedtaget, at regeringen hvert år skulle 
fremkegge en rapport om ligestilhngssistuitionen på arbejdsmarkedet. Konkret var det 
svsxt at operationalisere lovens budskaber. Den l.aprill981 blev det med lov nr. 121 
tilladt for de italienske kvinder at indtrmde i politiets styrker. Nu var det kun de 
vrebnede styrker de var udehrkket tia. Året 1977 var også det år, hvor den kristelige 
demokrat Tina Ansehni, blev den forste kvindelige minister i Italien. 

8.14 Opsamling 

Historien om de fenritristiske bevmgelsers kamp er en historie om de h&de anti- 
institutionelle kvindebevmgelsers gradvise opbWning og dialogsegning med de 
kvindelige emancipationsgrupper som IJDI. Der er ingen tvivl om, at 
feministbevregelsen amdrede sig efter 1978 ved abortlovens vedtagelse. De store 
aktioners tid var perioden omkring 1975-1977. For de italienske feministbevmgelser 
spillede det politiske og kulturelle system en markant rolie i forhold til bevregelsens 
udtryksformer.ss6 Den stzerke naturalisering af det mandlige herredomme, den katolske 
kirkes magtposition og de elendige familie- og kvindejmidiske forhokl resulterede i 
meget voklehge feministiske manifestationer. Opbygningen af kvindekollektiver og 
dannelsen af selvbevidsthedsgrupper fik betydning for de stsxke udtryksfoxmer og den 
personlige udvikhng blandt de involverede kvinder. 

Feministbevmgelsens start i Italien, i begyndelsen af 197o’eme, var sta&t påvirket af 
lignende begivenheder i rullandet. Specielt USA, hvor store protester havde fundet 
sted imod kvindeundertrykkelse. Det karakteristiske ved den italienske 
feministbevszgelse, modsat den amenkanske, var at der i Italien trods begranminger 
og forsinkelser eksisterede politisk stotte fm venstreflojen og fagbevregelsen. 

Mange af de baxende kxefter i de feministiske bevmgelser var studenter, som havde 
vaxet med i studenteropr0ret i 1968-69. Sterstedelen af dem kom fra den bedre 
middelklasse. De t&ninistiske bevmgelsers karakter, og de mål de satte, afstedkom, at 
det forst var midt i 197O’erne, at den feminismen mistede sit elitrere prmg og blev til en 
bevregelse for de store masser i byeme. Der var stor debat om, hvilke krav de 
feministiske bevmgelser kmme stille, hvilke 10sninger der var og hvordan man skulle 
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kmmpe. Var det den seksuelle undertrykkelse eller arbejdsbetingelseme der var 
vigtig& og udehrkkede det ene fokus det andet? 

For at forstå den kommunistiske politik på kvindeomr?ulet er det vigtigt, at forstå, 
hvilken politisk diskurs der var herskende i Italien i 197o‘eme, og hvilket politisk 
ternen partiet var twnget til at arbejde udfra. PCI @skede en politik overfor 
kvindespergsm&t, som kunne hokles indenfor det bestående samfunds grmnser. Den 
nye bevidsthed om kvindens krav og rettigheder skulle kmme viderefores indenfor den 
dominerende politiske diskurs. Kommunistlederen Emico Berlinguer havde i 1971 
udtalt, at arbejderbevmgelsen skulle stå sammen med femiuisteme i kampen mod den 
frelles tjende. At PCI var kvindemes parti, kom til udtryk ved, at PCI i 1972, 1976 og 
1979 valgte flere kvinder ind i parlamentet end de andre partier til sammen. 1 1979 
blev Nilde Jotti som den ferste kvinde valgt til formand for deputerkammeret 

Feministbevrzgelsen havde i 197O’eme et meget ambivalent forhold til 
kommunistpartiet PCI. På den ene side var det PCI der 1% tmttest på femiuistemes krav 
og politik. På den auden side, n&ke p.g.a ideologisk overlapning, var der stor 
sku&lse, n&r uoverensstemmelser opstod. Det var specielt spergsnx%let, om man tia 
fagbevzgelsens side kmme acceptere en separatistisk politik, hvor man også tillagde 
kvinder mere va& og opmrerksomhed end blot deres arbejderstatus. Indenfor 
kommtitrrekkeme var der, da kvindesporgsm&t var kommet på dagsordenen, også 
en trang til at blokere diskussioneme og iudordne dem under mere overordnede og 
neutrale k@rssporgsrmU. Dette gjorde sig også gmldende indenfor de andre politiske 
partier. Problemet med den maskuline politi, iudenfor PCIs rakkex, blev rejst ved 
flere af de kommunistiske kvindekonferencer. Det f?emgår af flere kvindebekendelser i 
197O’eme, både indenfor og udenfor PCI, at politiseringen af kvirrdens privatsfrere var 
et af.smt for mange kvinder til at forstå og kmmpe for mere demokratiske 
magtrelationer mellem konnene.357 

Mandens skizofrene attitude til det offentlige og det private liv er ofte blevet 
fremhaxet indenfor de feministiske kredse. Der er blevet udviklet begreber til at 
beskrive denne skizofreni, såsom “den rede sultan” og “kammerat hersker”. Dette 
refererer til den type mrend på venstrefleijen der er spaltet mellem deres politiske 
engagement i det offentlige liv og deres private mandsdominerede privilegier. Dette 
var en &-sag til, at mange militante feminister forlod PCI. 

Der var store modsa%ninger i virkelighedsopfattelsen og kritikken af det italienske 
samtimd blandt de forskellige fenritristiske grupper. Ligeledes var der uenighed om, 
hvilke strategier der skulle tages i bmg, for at skabe den fenritristiske revolution. 
Grupper som ‘Rivolta femin&” og “Movimento Femminista Romarro” var meget 
radikak i deres aktioner og teoridanuelse og enskede konfrontation med det italienske 
samfund. Grupper som UD1 og CIF var derimod mere moderate i deres krav og 
aktionsformer og var derfor mere dialogstigende. Flere forhoki havde betydning for, 
at feministbevmgelsen kan siges at havde kulmineret i slutningen af 197O’eme. Den fri 
abort blev vedtaget. Skilsmisse var blevet en realitet i 1970 og at der var kommet den 
markante familiereform i 1975, som sidestillede manden og kvinden i regteskabet 

Familielovgivningen var det deSnitive brud med konstitutionens svage formuleringer 
om hghed uden hensynstagen til kemiene. Konkret havde problemet varet, at “civil- 
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1oven”var arvet fm fascismens autoritmre familiesyn, og derfor på ingen måde 
tespondemde grundlovens demokratisyn. 

1 kampen for bedre arbejdsvilk&r for de arbejdende medre var loturen ikke det eneste 
essentielle. De sociale serviceordninger for bemepasning var manglede totalt. Det 
eneste der var udviklet, var den udemokratiske fascistiske mastodont OMNI. Det var 
derfor et udbredt frenomen i Italien, at kviuder, efter at de havde fodt det forste eller 
andet barn, forlod arbejdsmarkedet på grund af manglende offentlige 
plejeforanstaltninger. 

Lov 1044 fia 1971 om vuggestuerlbomehaver var derfor et brud på de gamle 
forestillinger om b@neopdragelse. Loven intervenerede i den rodfrestede kutyme, om 
hvordan et forhold mellem formldre og bom burde vmre. De nye praksisser overfor 
moderskabet påvirkede starkt debatten om seksualitet og abort. 1 1971 blev den i 
mange år udskmldte paragraf 553 fia fascismens demografiske kampagner, om forbud 
imod salg og distribution af przevention, optivet. Lov nr. 405 om 
“tämiliekonsultation” var hgeledes en stor provokation imod den traditionelle katolske 
familieopfattelse. Det blev nu muligt at få seksual- og samlivsrådgiwing, hvilket var en 
“tom i @jet” på den katolske kirke, idet der blev åbnet 09 for mere pluralistiske 
samlivsformer. 

Feministbevsegelsens masseudbredelse i 197O’eme, specielt med kampagnen for fri 
abort, havde sin base hos de extra-parlamentsristiske kvinder UDI og kommunisteme. 
197O’eme var både de hårde men også de “nemme” år for de feministiske bevregelser. 
Der blev skabt mange institutionelle rendringer, og det var oplagt, hvad der blev 
kmmpet for, men ikke hvordau der skulle kämpes. Det er vigtigt at slå fast, at loven 
om ti abort, skilsmisse og familielovgivniugen ikke kurr var materielle amdringer men 
også symbolske sejre. Overordnet set skete der en forrykkelse af den traditionelle 
optättelse af det private og det offentlige. Der rejste sig en kritik af det politiske 
system som “rummet” for udklmkkelse af det mandlige herredomme. Det ideologiske 
udgangspunkt for mange feminister var “parbre da se” (at starte med sig selv), hvilket 
ofte kom til udtryk i diskussioneme i selvbevidsthedsgruppeme. Den “usyulige hand”, 
som feministbevmgelsen kzmpede imod, var naturliggorelsen af de materielle og 
symbolske forhold. Altså den “snedige” m&de som fik traditioneme til at fremstå som 
“naturgivent”, men som i realiteten var et produkt af hundrede &rs sociale og politiske 
kampe. 

Specielt fia omkring 1972 fandt der en udvidelse sted af de krav og omBer, som 
påvirkede kvinders liv markant; det offentlige overfor det private og det politiske 
overfor det personlige. De seksnelle forhold blev gjort til genstand for politisk debat, 
hvilket havde vteret et tabu indtil begyndelsen af 1970’eme. Man begyndte at diitere 
den socio-#konorniske virkelighed som et produkt af de seksualpolitiske forhold. 1 
slutningen af 197O’eme var der mange kvinder ha UD1 og feministbevmgelseme, som 
meklte sig ind i F’CI for at reahsere en konkret institutionel politik. Fra 197O’emes 
afslutning aftog diskussioneme om det seksuelle på bekostning af mere filosofiske 
diskussioner, som kom til at prrege en del af diskussioneme i 198o’eme. 
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Kapitel 9. De feministiske bevzgelser efter abortloven 1978 

9.1 Indledning 

Fra slutningen af 197o’eme sker der en forandriug med de forskellige feministiske 
bevmgelser og med det konspolitiske khma i Italien generelt. Politikken er efter 
197o’emes civilretlige erobringer ikke lamgere prmget af samfundsomvzltende 
m&etninger. De feministiske bevmgelser som massebevmgelse, bliver derfor sat i 
krise. Dette betyder ikke, at de feministiske idcer forsvinder, men at de politiske 
partier i st@re udstrzkning begynder at inkorporere de moderate krav & feministerne 
i deres partiprogrammer.358 1 197Weme havde det vaxet svrmt at indszette diskursen 
om kvinder og karriere. Organisationer som “Donne in caniera” (kvinder i karriere) 
og “Donne senza t?ontiere” (kvinder uden grmnser) bliver dannet i begyndelsen 
198o’erne. 198O’eme bliver også Wiet, hvor ligestillingspolitikken bliver 
institutionaliseret. 1 1984 oprettes ligestillingskommisionen ( Cotissione Ntionale 
Per LA Parità E Le Pari Opportunità Tra Uomo E Donna), hvis forn& det er at sorge 
for, at grundlovens demokratiske paragraffer bliver efterfulgt. 

9.2 De nye tider 

1980’erne starter med, at de italienske aviser erkkerer feminismen for dod. Medieme 
bmger formuleringer om feministbevregelsen som; “bamro fatto il loro tempo” (de har 
haft deres tid) og ‘Tl fe mminismo e Snito” (feminismen er forbi). De feministiske 
bevzegelser gennemgti en stor teoretisk forandring. Strategierne er prreget af en 
forsigtig politikudformning. Tankerne er fokuseret på de filosofiske ideer om ‘Ta 
politica della differenza” (forskelspolitikken), der bliver 198O’ernes store 
kvindepolitiske omdrejningspunkt. Der åbner kvindehge boghandlere, hvilket f& 
betydning for den filosoSske m%de de feministiske problemstillinger bliver diskuteret 
på.g%e kvindepolitiske debatter bliver igen svaxe at gore synlige i aviser- og 
ugeblade. Der sker en klar formindskelse i de feministiske magasiner og de blade der 
overlever henvender sig til de mere intellektuelle kvinder.3” 1 1983 erklaxer 
pavedemmet igen sin modstand imod kvindelige prmster. 1 1984 bliver Iateranpagten 
fornyet og det blev nu frivilligt at have nAigionsmulewisnmg i folkeskolen. 

1 anden halvdel af 197O’eme var en ny type af kvindelige associationer begyndt at 
skyde frem. De havde karakter af kulturelle aktivitets- og diskussionscentre. De var 
inspireret af “autocoscienza” gmppeme, men var mere strukturede i deres 
orgauisationsform. Den forste nationale konference for kvindehge kulturcentre fandt 
sted i 1986. På det tidspunkt fandtes der flere end 100 kulturcentre spredt udover 
Itahen.~l Kulturcentrene hav& karakter af forsknings- og projektudvikliugssteder. 
Den politiske atmosfsxe, 
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var inspireret af de analyser og sp0rgsnnXl som de feministiske bevmgelser havde 
udviklet. Centrene var ofte selvtjnansierede. Nogle af dem tik stotte fra de 
lokalpolitiske organisationer. 

Som et eksempel på de “nye tider” og de mere moderate kvindepolitiske krav, opstår 
der i 1982 to nationale husmoderforeninger; “MO.I.CA” og “Federcasalinghe”. 
Concetta Fusco i?a MO.I.CA fortalte mig folgende om forholdet mellem feminister og 
husmodre? 

“Casalinga var noget man var flov over at vax. i 197O’eme. Husm@drene blev 
betragtet som anden klasses kvinder uden politiske intentioner og uden 
politiske rettigheder. Feministeme var virkelig hårde imod dem. Sådan er det 
ikke lmngere. Men det er stadigt et problem, at kvinder ikke onsker at deltage 
i det parlamentariske og institutionelle liv. Det storste dilemma er nok, at 
kvinder ikke engang gider stemme på de kvinder der stiller op og forsvarer 
kvindemes sag”. 

9.3 UDh fald i 1982 

Den kvindelige organisation UDI, som havde spillet en stor rolie fra krigens slutning, 
bliver i 1982 reformeret og decentraliseret. Som kulmination på UDI’s traditionelle 
kviudesyn og organisationsstruktur blev UDIs kongres i 1982, stedet hvor mange 
kommunistiske kvinder i UD1 satte deres organisation i krise, fordi de fandt 
organisationens politiske midler utilstr&kelige. Politikudformningen i begyndelsen af 
198O’eme var forsigtig hos PCI. Mange af de kommunistiske kvinder befandt sig i et 
dilemma; var de feminister eller kommunister? 

1 1983 var Bettino Craxi blevet den forste socialistiske ministerpr&dent i italiens 
historie. Siden 2.verdenskrig havde m-3 stemmeandel varet stot faldende og pers 
stot stigende. UDI, som havde de8neret sig selv som en “autonom 
kvindeorganisation”, havde gemrem efterkrigsperioden både okonomisk og politisk 
vaxet tzt tilknyttet PCI. UDI’s omdanuelse i 1982 til en decentral kvindeorganisation 
uden nationalt hovedsaxle, er blevet kaldt “IlDIs forraxleri” på gnmd af oplosningen 
af det nationale forbund. Nogle kvinder opfattede det som en katastrofe. Audre 
kvinder opfattede det som en udfordriug for både UDI, bladet “Noi-donne” og for alle 
de feministiske bevmgelser.a63 Et var sikkert, det var en kmmpe udfordring og signal til 
PCI om at reformere. Spramgniugen af UD1 bliver stadigwk idag diskuteret indenfor 
de feministiske bevmgelser. 

Bladet “Noi-denne” skiftede tia ugeblad til månedsblad. Fra 1982 til 1984 var bladet 
hrkket. Der var ved apstarten i 1984 spamding omkring, hvilket publikum det nye 
månedsblad ville henvende sig til. Skulle det stadig vaxe et instrument for UDIs gamle 
kvinder eller ville man prove en ny referencegmppe. For 1984 kunne ‘Noi-domre” ikke 
kobes i kiosker og butikker og det var “ilde set” i mange kredse. 198O’eme blev de nye 
hurer&r for Noi-donue. Noi-denne skiftede attitude efter gen%bningen i 1984. Det blev 
mere forbundet til de feministiske bevmgelser end til PCI og UDI. Det udkommer nu i 
ca. 10.000 eksemplarer. 1197O’erne udkom det i op til250.000 eksemplarer og endnu 
flere op til kvindemes kampdag 8Marts. I 199O’eme er Noi-donne igen blevet mere 
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radikal i siue attituder. UD1 har ejet No&dome helt op til1997, hvor “La kooperativa 
libera stampa” overtog bladet. 

9.4 La polidca deIla differema (forskelspolitikken) 

En af de personer som tik st0rst betydning for forskelspolitikken var feministen Carla 
Lonzi. Hun havde i 1970 varet gnmdlmggeren af den femiuistiske gmppe “Bivolta 
Femmimle”, som operede med udgaugspunkt i filosofien om forskellighed. Kmmen i 
dette politiske standpunkt, var at fokusere på forskellen mellem k0mrene, i 
modss%ning til de emancipatoriske krav om lighed. 1 1971 havde hun skrevet bogen 
“La donna clitoridea e la donna vaginale” ( klitoris-kvinden og vagina-kvinden), som 
var et politisk manifest om n0dvendigheden af en omformulering af den maskuline 
seksuahtetsopfattelse. Hun havde ligeledes publiceret bogen “Sputiamo su Hegel” (lad 
os spytte på Hegel), som var en mere overordnet kritik af den kapitalistiske verdens 
k0nsrelationer. Forestilhngen om “La politica della diRerenza” var ikke kun en 
fLlosofi.sk retlektion - men også et område, som indbefattede kropslige og praktiske 
udfordringer. Det var et feministisk forskningsområde, som åbnede op for en ny viden 
om kvinders 0nsker. Dette omhandlende nye koncepter for, hvad det ville sige at vaxe 
kvinde og moder. 

Det mange feminister krawede, var retten til en anderledes opf0rseL Det var et 
sp0rgsmAl om at anerkende sin kvindeeksistens uden at reducere og forwegte. 
Indeholdt i forestillirrgen om den kvirrdelige forskellighed var en kritik af den historiske 
kviudetavshed. Det var spaltningen mellem kvinders f0lelser og behov og den socio- 
kulturelle apfattelse- og afgramsniug af disse, som if0lge de separatistiske kvinder, var 
det, der burde amdres. Det var opbmdstegnene på denne tavshed, som kunne 
igangsmtte nye fortolkninger og nye kvindefigurer. Der skulle optraxle nye 
spejlbilleder, som kunne g0re det muligt, for den italienske kvinde at opfatte sig som et 
stolt selvstmndigt individ og ikke som et “reduceret forskelligt individ”. Indeholdt i 
denne trmkegang var en afstandstagen fm manden som normalitet. 

Forestillingen om forskellen på mamd og kvinder, var f0r de feministiske bevregelser 
kom på banen i 197O’eme, beshegtet med en hovedsagelig negativ apfattelse, baseret 
på den fastlåste moderrolle. Separatismen blev af mange kvinder opfattet som et 
overstået kapitel Hos de kvinder som opretholdte den separatiske tankegang b0r 
skemes mellem opfattelsen af separatismen som en beskyttelse; den eneste måde at nå 
tiiheden på, og apfattelsen af separatismen som en ideologi og forskningstilgang. 
Separatismen blev af disse kvinder, if0lge Alessandra Bocchetti, opfattet som en 
invention på et nyt verdensbie hvor skabelsen af den kollektive bevidsthed var 
omdrejningspunkt364 

Separatismen blev hgeledes af mange opfattet som en mental tilstand - en bevidsthed 
om at vax. brerer af en forskellighed. Denne forskellighed var ikke kun et biologisk 
sp0rgsmz%l, men hovedsagehgt et produkt af den historie som alle kvinder havde til 
fmlles. Dette ideologiske standpunkt blev fasthoklt til trods for kviuders forskellige 
&ebner. Den separatistiske tankegang indehoklt en overbevisning om, at kvinder, til 
trods for forskelle, altid er blevet defineret på en negativ og rednktionistisk vis. Heri 
ligger forestillingen om, at ingen tanke kunne vmre neutral Det er den tavse modstand 
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og bistoriske tradition for den kvindelige underkeggelse som konstituerer den 
hindelige forskellighed. 

Den separatiske taukegang havde ligeledes et symbolsk indhold. Kviudekampen 
eksisterer på mange tiomer. Det er ikke kun de konkrete resultater der tAler, også de 
symbolske resultater er vigtige. Det vii sige, at de kulturelle og mindre &nsynlige dele 
af kvindekampen bor bevares. Der var feminister, som mente, at den vigtigste mission 
var at vrelte den symbolske orden og ikke fokusere så snzevert på de konkrete 
resultater. Anna Paola,Fiorensoli forklarede hendes apfattelse af feminisme s&des: 

‘Feminist er ikke noget man bliver fra den ene dag til den anden - men en indre 
bevidsthed, som modnes langsomt og individuelt gemrem langvarige 
mflektioner.” 

Mange kvinder havde, ifolge Alessandra Bocchetti, problemer med den separatistiske 
taukegaug, fordi de folte, at det var swert kun at fore politisk kamp for kvinder og 
fordi den separatistiske politik var en fortsa%.else af familiens rigide separation mellem 
mamd og kvinder.365Anna Paola Fiorensoli udtaler om stridssporgsmålet: 

“Pi abortsporgsmålet havde de fleste ikke-feministiske kvinder vaxet enige 
med feministerne. Det var den overordnede diskussion om selvbevidsthed og 
fiigorelse der adskilte de italienske kvinder. Feminisme var for mange kvmder 
en privat ikke-politisk oversmttelig sag.” 

For den kvindepolitiske debat i 198O’eme, var der generelt to strategier der 
dominerede. Den ene (pari opportutrita) efterstrrebte de juridiske og synlige resultater. 
Den anden strategi, var den separatistiske, som var mere “antistatslig” med fokus på 
det faelles kvindelige @iberta femiuile). 

Det individuahseringsm~nster som hokh sit iudtog i de italienske feministbevmgelser i 
198o’eme var inspireret af grmsrods- og tkedsbevmgelserne. Der skete en foraudring i 
mange italienenes politiske bevidsthed. Flere og flere tog afstand fia de traditionelle 
politiske partier og de traditionelle politiske organisationsformer. Freds- og 
grresrodsbevregelseme kan til et vist niveau sammenlignes med de feministiske 
bevregelser; de kmmpede begge imod “kapitalismen”, selvom det ikke var de samme 
aspekter de fokuserede p% Men de var frelles om at tilstrabe et anti - voldeligt 
samfund. På nogle bannere kunne man knse “du er ikke rad - hvis du ikke er gran”. 1 
begyndelsen af 1980’eme begyndte der også at indfinde sig en storre bevidsthed og 
protest imod den italienske matL3%e italienske kvindemagasiner var ofte fyldt med 
historier og attikler omhaudlende kviuder der kzempede imod mafiaens dominans og 
vaxen. Matlaen var udover at vmre en kriminel organisation, også en total mand- 
chauvinistisk organisation.367 

Kravene fra de fenritristiske bxegelser i 1970’eme om, at ingen skulle bestemme over 
kvindekroppen end kvinden selv, smittede af på de kvinder som deltog i 
l&isbevmgelseme i 198O’eme. “Ingen organisation eller stat burde bestemme over 
menneskers individuelle liv’, var nogle af de dominerende slogans. De italienske 
kvinder deltog i stor udstrAning i fredsmarthen i 1982 fm h4ilano til Comiso på 
Sicilien. Det var opstilhngen af atom - missiler der samlede de ca. 250.000 

139 



demonstranter. De separatistiske tanker blev fert over på fredsdemonstrationer. Der 
var postulater om, at den feminiue natur var miudre voklelig end den marallige. 
Feminisme og pacificisme blev beskrevet som vmrende udsprunget fra det samme 
opr#r. De femiuistiske bevmgelser modtog, på grund af deres radikale attituder, kritik 
tia de store dagblade for ikke at vmre realistiske i deres kritik af opstilhngen atom- 
missiler. 

Der skete forbedringer i livsvilk&wne for de seksuelle minoriteter i 198O’eme. Den 
forste synlige manifestation af de lesbiske foreniuger fandt sted ved 8. Marts festen i 
1979. Det var gruppeme “Artemis” og ‘Zauzibar” som trådte frem. 1 1981 fandt der 
en demonstration sted i Rom til stotte for to lesbiske kvinder. De var blevet fmngslet i 
Agrigento for at havde fomaxmet en tjenestemand og for bhrfmrdighedskrsmkelse af 
det offentlige rum, fordi de havde kysset i en park3” 1 marts 1981 udkom det 
feministiske magasin Effe med artikler om lesbiske kvinder. Lesbiske havde hgesom 
prostituerede vreret underlagt en sannimdsmssige fortielse der havde vreret svax at 
bryde. Samme år begyndte der at udkomme lesbiske ugeblade og i December 1981 
blev den forste lesbiske konference holdt i Rom. Det er ingen tvivl om, at feministemes 
kamp for at politisere det personlige, havde gjort det muligt for de lesbiske kvinder at 
italemtte deres sekwaliet. 

Aret 1986 er et betydningsfuldt år for de italienske feminister. Efter Chemobyl- 
ulykken den 28. April 1986 bliver der den 11. Maj i Rom arrangeret en demonstration 
imod atomkraft. Demonstrationen er arrangeret af henhoklsvis de romerske feminister 
og kvinder fra PCI. Det var forste gang, at de romerske feminister deltog i et “blandet” 
arrangement. Fra demonstrationen imod atomkraft kurare man bLa hare folgende 
slogan: “seksualvokl, nuclear vold, den samme mandelogik.” Samme år arrangeres en 
demonstration med titlen “en kvindehg bevidsthedspagt.” Demonstrationen henvendte 
sig til både anti-institutionelle kvinder, kvinder i partieme og kvinder i institutioneme. 
Aret 1986 var overordnet set pneget af en magisk samh@ighed blandt de forskellige 
kvindegmpper. 

Omkring 1986-1987 begynder diskussioneme indenfor de feministiske bevmgelser at 
kredse omkring “magtsp0rgsnnQet”. Magtsporgsmålet var selvfolgeligt ikke nyt, men 
det blev problematiseret på en ny måde. Hvordau kmme der skabes et ny diskursiv 
kvindepolitisk italesmttelse og hvordan kunne man erobre mere rum i den offentlige 
sfmre. SporgsmQet om magt var prekant. De fembristiske bevmgelser var snutet, som 
et apror imod de eksisterende magtforhokl, imod opfattelsen af, at der kun eksisterede 
forskellige klasser, men ikke forskellige kon. Begrebet undertrykkelse blev diskuteret 
på en ny måde. Nuanceringen og de snedige strategier som besvmrhggjorde en 
italesmttelse af den kvindelige undertrykkelse, blev sat i hojsax& istedet for iudholdet i 
de traditionelle og mere ligefremme undertrykkelses-forestillinger. Det blev diskuteret, 
om man skulle “frede” kvinder som formegtede konskonflikten. 

Der opstod antifeministiske diskursdannelser blandt kvinder tilknyttet de kristelige 
demokratiske kvindeorganisationer. De mente, at det var imod den dominerende 
kulturopfattelse, at kvinder skulle “opfore” sig som de feministiske bevregelser 
opfordrede tiL Diise udsagn byggede på den stsxke naturahsetig af de kulturelle 
k@nsstereotyper om kvinders “pmne” og apolitiske fremtrreden, De feministiske 
bevregelser var stadig oppe imod det forhokl, at manden a priori var en vaxdi - 
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hvorimod kvinden a priori var en mangel på samme. Italesrettelsen af det kvindelige 
selv manglede stadig blandt mange kvinder. Det var et sprog “uden ord” som kvinder 
benyttede sig af. Den censur der faudt sted af de kvindelige krav udenfor famihesfmren 
var ofte til debat i disse Ar. Det var den snedige tilsl@else af de kvindelige behov og 
den medfelgende &xmnedgorelse som var et angrebspunkt. Kvinder besad nu 
magtpositioner - men dette faktum - var ikke accepteret overalt som en “naturlig” 
forskydning af det moderne Italien. 

De feministiske bevmgelser havde en sreregen position blandt de dominerende 
magtregimer i Italien. På den ene side var de aktorer og eksponenter for et magtregime 
og den anden side var de ohe for selvsamme regime p.g.a de staxke 
k@rsnaturahsetinger. De teoretiske debatter, som prazgede de feministiske 
diskussioner, indehoklt en strid om, hvorvidt omdrejningspunktet skulle vaxe den 
sociale censur og manglen på politiske reprresentanter i det offentlige rum eller om det 
var de forskelligartede kvirr&-idenditeter, der skulle fokuseres på 

1 en diskussion mellem to fremtrmdende feminister Alessandra Bocchetti og Luisa 
Muraro som var trykt i åbningsprogrammet til “Centro del Culturale Virginia Woolf’ i 
1986 bmger Luisa Muraro argumentationer som bygger på Michel Foucault’s 
magtopfattehe. Ifelge Luisa Muraro var det vigtigt at overkomme de mandlige kultur- 
overleveriuger, hvor kvinder figurerer perb%t. Hun &emha?ver, at “magt” ikke bor 
opfattes som en vertikal pyramide., men som strategier i konstant bevmgelse. Fokus bor 
bLa vaxe på de forskelligartede og ulige praksisforhokl der eksisterer blandt kvinder. 
Dette åbner op for en forståelse af kvinders egen magtopfattelse og deres egen 
subjektive forskellighed. 

De store idealer om iiig@else var ikke blevet helt forkult, men de eksisterede ikke 
kengere som endemålet for de feministiske bevmgelser. Diskussioneme omhandlede 
kke så ofte “de undertrykte kvinder” i ahnindehghed. Der var, ifolge Alessandra 
Bocchetti, sket en diskursiv forrykkelse til fokus på de “tabende kvinder” i deres kamp 
for magtpositioneme i det offentlige mm.369 Denne forrykkelse %a “totaliteten” af 
kvinder til de ‘handlende og karrieb&dste” kvinder åbnede op for en mere nuanceret, 
omend også mere begrsxset diskussion. Det blev diskuteret, at når kvinder onsker at 
fore en ambiin ud i livet, skal de udover at gennemfore projektet materielt også have 
symbol& stotte i, at de som kvinder foretager dette valg. Når kvinder mislykkedes i en 
s&dan ambition, var det mere besvrerligt at retfmrdiggore en fortsrettelse end for en 
mand 

9.5 Carta delle doMe (kvindekortet) 

1 1987 kommer kvindekortet “Carta delle dorme” og sloganet ” kvinders styrke 
kommer fia kvinder”. Hoved-ideen bag kvindekortet var, at det ikke var det politiske 
tilhorsforhold der var det vigtigste - men derimod at tilhore det kvindelige kon med 
dets smrlige historie og forudsretninger. Den vmlgemxessige krise for PCI satte ind i 
198o’eme. Ved valget i 1987 mister PCI mange stemmer, men som en konsekvens af 
“carta delle domre” bliver mange kvinder valgt indenfor PCI. Hvis der var nogen der 
alligevel havde “vundet” det tabte valg for PCI, var det parlamentsmedlemmet Livis 
Tumo, som fik valgt relativt mange PCI-kvinder ind i parlamentet. Anna del Bo 
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Boffma formuleter PCI’s rolie således: 

“Om PCI kan siges, at det var det eneste parti som gav kvindeme rmn. De blev 
valgt, de fik lov at arbejde i institntioneme og fik spalteplads i partiets avis.“37o 

“Carta delle donne” var opstået i forbindelse med utilfredsheden og gabet mehem 
kvinders ressourcer og de eksisterende sociale strukturer, hvor kvinder ikke var 
reprmsenteret tilfredsstillende i forhokl til deres antal Selvom de feministiske 
lxxegelser på mange fronter var trzngt, blev det opfattet som “stupidt” at hvde, at 
feminismen var forbi, idet den demonstrerede en utrolig teoretisk rigdom. 1 ugebladet 
L’espresso kmme man den 16. April 1989 hese folgende om den “nye” kvinde~~~’ 

“ Kvinder har nu vreret emanciperet i lang tid og nu vii kvmdeme bestemme. 
Dette g&ler både indenfor den politiske verden, fagbevmgelsen, 
statsforvaltnmgen og masse-medieme, hvor deres tilstedevmrelse er steget de 
seneste par år.” 

Perioden mellem 1986 og 1988 var kendetegnet af en stor synlighed af de feministiske 
ideer i samfundet. 1988 er 5ret hvor dialogen mellem PCI og de 
udenomparlamentaristiske feminister for alvor bikegges. “Carta delle donne ” ophorer 
og det politiske klima er barskt og opgivende. Den politiske kvindekamp blev spaltet 
igen og der var fare for, at alt dette som de femEstiske bevmgelser havde opbygget 
skulle splittes. De kvindepolitiske akt0rer “talte stadig det samme sprog”, men ville 
forskellige ting. Skznderiet handlede om, hvorvidt en autentisk feministisk tankegang 
skulle vmre stengt forbundet med det materielle hverdagsliv. Uenighedeme betgid, at 
de store seminarier og konferencers tid var forbi 

Il889 8xkler Berlinmuren og den italienske kommunistleder Achille Occhetto beslutter 
at axdre det italienske kommunistpartis navn fra PCI til PDS “Partito democratico di 
shistra” (det demokratiske venstreflojsparti). Dette medforer en hti kritik fra tlere af 
de kdende kommunistiske kvinder. 19. December 1989 bliver der afholdt en 
kommunistisk kvindekonference med titlen “Hvor g5r PCI hen”. Dette sker samtidig 
med, kvinder fra PCI f?emkngger et lovforslag ved navn “cambia i tempo” (at rendre 
tiden). Lovforslaget form& var at mndre på det kvindelige dobbeltarbejde i samfundet. 
Det indehokh konkret et forslag om styrkelse af part-time lovgivningen og forslag til 
udbygning af de offentlige pasnings- og serviceordninger. Livia Turco beskriver i 
dagbladet ‘z’unita” i forbindelse med lovforslaget, at det italienske samfund “drseber’ 
kvindekroppen på grund af kvindens mange g0remiL372 Som reaktion på lovforslaget 
skriver Paola Colombo Svevo fia de kristelige demokraters kvindeafdeling i bladet “Il 
Popolo”, at “der er behov for diskussioner om kvindens samfundsnuessige rolie - men 
tiden er ikke til utopier”.“73Sociologen Chiara Saraceno fiemhmver, at der ikke 
eksiiterer “normaleVage for de italienske kvinder og at det er et problem, at det 
kviudelige hjemmearbejde ikke bliver anerkendt.374 
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9.6 Kommision for lige rettigheder mellem mamd og kvinder i 1984 

Ligestillingskommisionen ( Commissione Nazionde Per La Parità E Le Pari 
Opportunit& Tru Uomo E Dom), blev dsnuet per dekret i 1984. Liiestillings- 
kommisionen var et barn af diskussionen om “il doppio appartenenza” (det dobbelte 
tilhersforhold) Formålet var at realisere artikel 3 om lighed og lige muligheder for 
mrend og kvinder. Kommisionen beskmftiger sig med et bredt udsnit af kvinders 
livshere; stette og opfordring til kvinder om at deltage i det ekonomiske og politiske 
liv, forbedriug af kvinders arbejdsvilk&r, stotte til kvindelige entreprenerer og stette til 
ligheds- og demohatifremmende familiereformer. Kommisionen arbejder på 
internationalt, nationalt og provinsniveau. Kommisionen vmlges for tre Ar ad gangen 
og er sammensat af 29 kvinder der fordeles således: syv vmlges udfra kvindeforeninger 
og bevmgelser hovedsageligt reprmsenteret på nationalt plan, elleve vmlges uti 
kvindeafdelingeme i de politiske partier; tre vrelges udfra fagforeningsregi på nationalt 
pLan, 6re vmlges fia arbejdsgiverorganisationeme på nationalt plan og fine valges 
udtka videnskabelige miIj@er og sociale organisationer. 

1 årene fia 1986 og frem til ca. 1991 var det arbejde som kvindeme udforte indenfor 
partieme og indenfor kommisionen relateret til sporgsmlilet om “representation”. Der 
blev skabt nye kommisioner og institutioner - men mange feminister hmvdede, at dette 
arbejde intet havde med feministisk politik at gere og at de derfor ikke ville betrytm sig 
af de nye instrumenter. Flere femmister hrevdede ligeledes, at kvindeme i de politiske 
partier havde f&et “ejerfomemmelser” på “kommisionen for lige rettigheder”. Kritikken 
omhamEde, at “kommisionen” var blevet et meget kontrolleret organ som skabte for 
mange direktiver og for få handlinger. 1 modssxning til Fraukrig og Spanien hvor der 
uridet perioder med socialistpartier ved magten havde vreret en relativ stor institutionel 
indlemmelse af kvinde- og lighedspolitiske spergsm&l, med organisatorisk afsmitniug, 
var hgestillingskommisionen et “sg6le” kontor under premierministeren med svage 
befejelser. Det er i demte sammenhreng, at PCTs rolIe også skal forståes i 198O’eme. 

En stor nyskabelse i det italienske samfund var hgeledes da man i 1995 oprettede en 
stilhg som minister for ‘ligestilling”. Ideen med ministerposten stammer tilbage fra 
emancipationsdebatten i 197O’eme. Ifolge journalisten Stefauia Giorgi kan ligestillings- 
kommisionen og den nye ministerpost beskrives således: 

‘Det nye Wnisterie” mangler penge og autonomi Ministeriet er et “serie - b” 
rniuistetie. Det ville hav& “rykket ved det italienske samfund” hvis Anna 
Finocchiaro som er minister for “ligestilliug”, var blevet justitsminister. 
Ligestilliugskommisionen er en udmaxket ide - men den har ikke meget 
indflydelse på hverdagslivet i Italien.” 

Oprettelsen afligestillings-kommisionen, ministerposten og det nye ministerie indikerer 
dog et skift i den politiske diskurs, selvom den @konorniske tildeling af projektmidler 
til omr&det, kan beskrives som vsxende uden “portafoglio” (tegnebog). 
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9.7 Den romerske feministbevazgelse 

De feministiske bevsegelser som i 1987 havde besat “Il palazzo del boun pastore” 
konstituerede i 1992 A.F.F.I. “Associazione Federativa Feminista lnternazionak? (den 
intetnationale federative kvindeforening). Kvindeme i A.F.F.1 betegner selv huset som 
en utopisk drom, der var gået i opfyIdelse. Fhrset fungerer som et smnliugspunkt for 
cirka 30 forskellige kvindegrupper. Det er både nye feministiske grupper og de 
“overlevende” grupper fra 197O’eme, som hokier til i huset. Alle gruppeme er 
selvhnancierede som Edda Billi fm kF.F.1 udtrykte det: “vi har akhig modtaget en 
lire fra nogen institution”. Huset var nu i forbindelse med projektet “Roma Capitale” 
blevet lovet penge til en restaurering. Der er ingen forbindelse er imellem de 
feministiske grupper og husmoderforeningeme. Dette skal bLa forståes på baggrund 
af, at “Federcasalinghe” er tilknyttet de katolske hojreflojspartier. 

Der eksiiterer i Rom, ifolge Edda BiIli, en gruppering mellem lesbiske og 
heterosekwelle kvinder indenfor de feministiske bevmgelser. De separatistiske grupper 
i Rom er mesten alle lesbiske kvinder. De er samlet i organisationen “centro feminismo 
separatista”. Det nationale separatistiske tidskrift hedder “Bolletino”. Der eksisterer ca. 
10 grupper på nationalt plan indenfor “centro feminismo separatista”. Det tindes ikke 
precise tal for hvor mange personer disse foreninger treller, men det er ifelge Maria 
Paola Fiorensoh fra A.F.F.1 ‘nieget f&“. De praktiske aktiviteter foreg%r alle indenfor 
huset “Il palazzo del boun pastore”. Forhokiet mellem de to feministorganisationer er 
rimeligt godt, idet de begge tager del i okkupationen af huset på tolvte &r. Ifolge Edda 
Bibi er det vigtige for begge organisationer det praktiske arbejde omkring det 
internationale kvindehus. Dette er ikke en let opgave. Huu udtrykker problenneme 
silledes: 

“Det er sxert fordi vi er i Rom og fordi vi belinder os i et af de gamle kvsrterer 
i Rom, nemlig Trastevere. Det er et kommunalt hus, hvilket ger det svmrere at 
få penge til et politisk forn& Hvis huset havde ligget et “neutralt” sted 
udenfor Rom ville det dog havde varet lettere at få penge.” 

Huset, “Palazzo del boun psstore” er et gammelt famgsel for kvinder og har en 
ekstrem symbol& betydning for den romerske feministbevzgelse, fordi det er 
forbundet med en “negativ” del af kvinders historie. Det vidner om konstrueringen af 
en specie. kvindelighed. Frengslet var ikke et normalt frengsel, men et tbxtgsel for 
moralske forbrydelser. Det var kvinder som f.eks ikke ville gifte sig, der blev indsat 
her. På grund af de t?losoEske tanker om kvindefrigerelse, var det, ifolge Edda Bi& 
vigt& for de romerske feminister at få netop dette hus. Huset er ifolge kvindeme l?a 
A.F.F.1 ikke en historie om ofre - men om aktorer.375Spergsmålet kan rejses, om det 
ikke er et problem, at der sameksisterer separatistiske kvindeorgsnisationer og mere 
moderate og konsensussogende bevregelser. Edda Billy ser således på det problem: 

“Kan man ikke sige, at det er et problem at der kun er to gruppetinger og ikke 
ti forskellige grupperinger” 
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De to organisationer diskuterer stadig om der skal bruges et UD1 “sprog” - som er det 
milde og mere konventionelle kvindepohtiske sprog eller om 197O’emes opbyggede 
femiuistparoler ksn bruges endnu. kF.F.1 udgiver den ugentlige feministiske avis “Il 
foglio del paese delle domre” som udkommer i 3000 eksemplsrer overalt i Italien 
Bladet oplyser om og diskuterer de forskellige kvindepolitiske arrangementer, der 
Gnder sted i Italien. Bladet bsxer starkt prmg af, at vax. en feministisk avis for aktive 
politiske kvinder. Der er ingen billeder og illustrationer i avisen og ordvalget er 
“politisk” og akademisk. På forsiden af avisen er der i både hojre og Venstre hjorne en 
lille firkant, hvori der der optrreder forskellige h&de feministiske slogans som f.eks; “1 
valget mellem råb eller tavshed - valger vi ord”, “vokltsegt er en forbrydelse imod 
personen” og “Lov 194 (abortloven) skal efterkommes - ikke aflyses”. Avisen er nu 
kommet på internettet, men optrreder stadig som et “organ” der skrmmmer matige 
kvinder. 

1995 var af FN blevet dedikeret til det intemationale kvindek. Fra den 4 -15 
September 1995 blev der i Bejing athoklt den 4. intemationale kvhrdekonference. Det 
overordnede mål for konferencen var at tjeme forhindiinger for kvinders deltagelse i 
det offentlige og private liv og opn% lighed indenfor de sociale, kulturelle og politiske 
omr&ler.37%fter Bejing-konferencen blev der indeufor de italienske feminist 
bevregelser rejst kritik af, at det ikke var lykkedes at distancere sig fra den 
eurocentriske- politikodfomming, som havde prmget 1980‘emes italienske feminisme 
debat. Det blev foreGet, at der skulle ligges mere vagt p% globaliserende 
kvindepolitiske emneranDet blev i henhold til kapitleme om kvluder og 
massekommunikation snerkt krltiseret, at n% 40.000 kvinder smnles til en 
verdensomsprendende konference, så er tv-dmkningen mindre end en “Miss-Italia” 
konkurrence eller en national fcdboldkamp. 

Det blev også diskuteret, hvorfor den italienske feministbevmgelse i 198O’eme ikke 
havde varet interesseret i at samarbejde med de institutionelle organisationer. Der var 
brug for, at de feministiske bevmgelser kom ud af “katacombeme” og blev indlemmet i 
de institutionelle strukturer. Hertil blev det foresk%et at de teoretiske og ideologiske 
temaer blev nedtonet til fordel for pragmatiske og opportunistiske måL Var det 
overhovedet strategisk klogt i fremtiden at deklarere sig som “feminist’?a’s Det blev 
ligeledes kritiseret, at det aktuelle sprogbrug ikke var istand til at kommunikere med 
omverdenen og skabe konkrete politiske resultater. Det eneste magtfulde organ der 
var til r&dighed for feministerne var kommunistavisen “Il Manifesto”, som nogle gange 
rejste kvindepohtiske sporgsmål Det var denne rolle som feministemes eget blad “Il 
paese delle denne” burde have - men informationen fm dette blad cirkulerede kun 
blandt de politisk aktive kvinder. 

9.8 la9o’ernes arbejdsmarked&tmtion 

1 1991 kom med lov 125 “lighedsloven”, som var en videreudvikling af lov 903 fra 
1977. Lov 125 skulle forbedre den kvindelige beskmftigelse og tjeme de forhindringer 
der eksiiterede for ligestihing. 1977 loven havde ikke beskrehiget sig med årsageme til 
k@r.xliskrhninationen. Lov 125 skabte de s&kaldte “lighedsrådgivere” (consigliere di 
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parha) som skulle eksistere både på nationalt, regionalt og provinsiilt niveau. Det var 
ikke alle regioner der fik udvalgt rådgivere og mange klager over manglende 
strukturer både i udarbejdelsesfasen og implementeringsfasen. Der var stor forskel på 
de projekter der blev ptmsenteret og dem som blev fort ud i livet.r79 Lilli Chiamonte 
fm CGJL siger: 

“Det er axgetligt, at lov 125 ikke fimgerer bedre, den har et stort potentiale. 
Den har skabt lovgivningstiltag som i praksii har betydet noget for kvindemes 
situation på arbejdsmsrkedet. ” 

Lov 125 er et eksempel på de italienske feministbevmgelsers anti-institutionelle 
karakter. Samtlige partier i parlamentet og samtlige fagforbund var positivt indstilkt 
overfor loven. Den blev beskrevet som ettropas mest vidtgående. 1 det feministiske 
tidskrift Via Dogaua som udkommer tia boghatullen i Milano, var der modstand imod 
lov 125, som blev beskrevet som en “fastlåsning afkvindens underlegne rolle.“3w 

Hvor form&let med lov 125 var at skabe lighed indenfor de offentlige rmkker var 
formAlet med lov 215 fta 1992 at skabe lige muligheder for nxend og kvinder indenfor 
det private arbejdsmarked. Lov 215 tilstrrebte at stotte kvindelige igangsmttere. Der 
blev konkret afsat 30 milbarder lire, som skulle fordeles indenfor en periode på 3 år. 
Loven har ikke haft den store betydning endnu. Dette kan skyldes, at kvinder ikke er 
villige til at satse deres liv på en selvstamdig karriere eller at ms& forhindrer dem i 
dette valg. Gabrielle Venezia fra “Ministeriet forlige renigheder” udtrykte det således: 

“215 loven mangler siue ben at gå på - der er ingen financiering. Men det er 
også et problem, at loven er blevet beskyldt for at vaxe 
konkurrenceforvridende. Det st@rste problem, tror jeg er de bureakratiske 
forhindtittger.” 381 

Den kvindelige uddammlsesgrad overstiger nu den mandlige. 1 1995 var 52,S% a.f dem 
der Sk en universitetsgrad kvinder. 1 de offentlige embedskonkurrencer er det ofte 
kvindeme som vinder. Ikke desto mindre er det stadig mrendene, der erobrer de hoje 
stillinger. Lilli Chiamonte udtrykken 

“alle de unge piger som f&r en tiversitetsuddanuelse eller @ende har lyst til 
et arbejde som korresponderer deres uddarutelse - de ensker ikke at gentage 
deres modres liv”. 

1 de offentlige lederstillinger er der stadig et stort efterskeb til kvinderne. Problemet er, 
at kvinderne iudtraxler på et lavere professionsniveau, og opholder sig der kengere end 
mamd. De kvindelige selvstszxlige er i va&st. 35% af de nye virksomheder ledes af 
kvinder specielt i service - sektorett. På hjemmefronten er det stadii kvindeme der er 
mest aktive. Et trist aspekt ved den kvindelige beskreftigelse er, at de kvinder der får 
arbejde kun f& kortvange ansmttelser. Rosario Altwto De Steffano tYa “kommisionen 
forlige muligheder” udtrykte felgetide: 

“GBicielt er der ingen forskel på l@mingeme. 1 praksii modtager kvindeme ca. 
80% afmandens l@minger.Dette påvirker igen pensioneme.” 
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Det nye ved k0nsdiskussionen i Italien i 199O’eme er også de demogratiske 
foraudtinger i famihelivet. Itslienerne bliver ikke så tidligt og ofte gift og der f0des 
faxre b0m. Den lave mgteskabshyppighed skal også kombineres med den stigen& 
skilsmissetendens. 1 Italien ender ca. 5% af alle mgteskaber med skilsmisse og ca. 12% 
sepsreres. LiIli Chiamonte udtrykker: 

“De unge venter henge med at få b0m. Dette skyldes, at hvis en kvinde har 
arbejde og hun bliver gravid, er hmt i stor fare for at blive fyret. Det har dog 
også at g0re med de dårlige serviceotdninger der findes. For at få rAd til en 
faunlie skal begge forsekhe arbejde.” 

1 en unders0gelsc tia CNEL fra 1992 viste det sig, at 77% af kvinder med kun 
folkeskoleeksamen mente, at det var meget vigtigt af få et barn. Kuu 59% af de 
adspurgte universitetsuddamrede piger mente ligeså 33% af pigeme med 
folkeskoleekwmen mente, at en casalinga var mere “ren og accepteret” end kviuder 
som både arbejder og passer hjemmet. Kun ca. 8% af pigenre med h0j uddannelse 
mente ligeA3*aDer er en klar sammenhmng mellem antallet af kvinder der lever alene 
og bliver skilt og antal& af kvinder der srbejder eller s0ger arbejde. 
Erhversstatistikken viser, at de italienske kvinder ikke har den samme 
erhvervsfrekvens som den gemtemsnitlige europmiske kvinde. 1 Italien arbejder 30 ud 
af 100 kvinder mod 36 ud af 100 i resten af Europa. 

9.9 apsamling 

Etableringen af den italienske feministbevsegelse som roassebevregelse og bevregelsens 
fald som massebevmgelse er net forbundet med vedtagelsen af abortloven i 1978. Matt 
kan skelne mellem to perioder: 

1 den f0rste sker der en mobilisering af kvinder som politiske subjekter. Denne fase 
ender med kampene om abortloven og de feministiske bevmgelsers tilbagetog i 
shrtningen i 1970’erne. Den anden fase er genkornsten i 198O’eme og det nye fokus på 
arbejde og magt. Kvindekortet “carta delle denne” manifesterede, at kvindepolitikken 
var Ugeså eller endda vigtigern end partipolitikken. Den itahenske fernhnstbevaegelse 
kan modsat den danske r0dstmimpebevssgelse ikke siges at vrere oph0tt3ar 

Det er svazt at afg0re, om den italienske feministbevmgelse opn&ede hvad den 
0nskede, fordi de dominerende politik-begreber var bredt formuleret. Betydningen af 
bevsegelsens arbejde b0r relateres til den kulturelle kontekst. Indtil 1971 eksiiterede 
der stadigwek civillove fia täscisme-perioden som fo&d offentlig diskussion om 
abort. Ligeledes dominerede en kollektiv falkelig diskurs om, at talen om det seksuelle 
offentligt var forrykt. Bevmgelsen b0r derfor specie1 vurderes p% at den bragte 
bevidstheden frem om n0dvendigheden af de kvindelige og familisxe civilreformer. 

Der er dog ingen tvivl om, at 197Oemes kampe for kvinders citiettigheder på 
arbejdspladsen og i hjemmet med efterf0lgende lovgivniugstihag, mndrede den 
kviudepolitiske diskurs. Kommmristlederen Emico Berlinguer udtalte i 1984, kort f0r 
sin d0d, at de italienske kvinder havde fAet mange italieuske regetiuger til at fakle p% 
grund af kvindesp0rgsmAL384 Helt op til midten af 198O’eme var arbejdet med 
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kvindespergsmål en slags andenraugs beskmftigelse som ikke blev tiklelt den fukle 
vaxdighed. En konsekvens af de h?mle debatter i midthalvijerseme om kvindens 
renigheder og familiens rolle var, at der ved folkeafstemningen om abort i 1981 var 
udviklet en diskursiv commonsense overfor visse kvindebrav.385 

De konkrete og symbolske produktions- og reproduktionsmekanismer i det diskursive 
kvindefelt forskubbede sig efter de vigtige lovaxlringer. Der var sket en spredning i 
feltets funktionsmåde som bettid, at flere kvinder potentielt set kunne havde indtrtit 
aktivt i den politiske arena. Det skete delvis ags% De store demonstrationer i 
begyndelsen af 198O’eme indikerede en udvklelse af de involverede kvinder. Helt 
konkret var der sket en decentralisering af de aktiverede kvinder og den strategiske 
politikudformning med stor betydning på feltets funktionsmåde. Det var mere de 
enkelte italienske kvinder der manifesterede sig udenom de traditionelle 
kvindeorganisationer. 

De kvinder som gjorde karriere indenfor venstreflojspartieme udsprang til dels fra de 
femiuistiske organisationer. Det forhold, at der var kviuder som på samme tid både var 
aktive i de politiske partier og feministbevregelsen havde skabt begrebet “il doppio 
appartenenza” ( det dobbelte tilhorsforhokl). Dette forhold, skabte og skaber 
stadigvmk spsmdinger. Det er kontroversielt, fordi mange kvinder ikke @t.sker at stå 
udenfor de politiske iustitmioner og udenfor magtens centrum. På den anden side er 
der ofte en så strerk mandedominans indenfor, at det er forståeligt, at nogle vrelger at 
“flygte’* ud. 

Generelt for feminisme n i Italien i 198O’eme kau siges, at den var righoldig på 
teoretiske produktioner, men havde et overvejende negativt lys over sig. 1980’eme er 
blevet kaldt den “hrkkede periode”. Forskellen på feminismen i 197Weme og sidst i 
198O’erne var, at man ikke snakkede så meget om mamd mere. Der blev set med 
kritiske @ne på forestilhngen om, at feministiske bevmgelser kmme “tale for en hel 
nation af kvinder”. Dette blev fblgt op af apfattelsen om, at “en kvindelig krop ikke 
garanterede en kvindelig tankegsng”. 

Mange af de feminster som havde vaxet aktive i 1970’eme forlod det politiske liv i 
198O’erne. Man kan sige, at den fase som blev startet melkm 1978-1980 efter 
abortlovens vedtagelse blev afviklet i 1986. Fasen var kendetegnet af en udvidet 
opmttelse af det “feministiske projekt” som også vmrende en kulturel beskreftigelse. 1 
disse år var der sket en foraudring i apfattelsen af og i de konkrete forhold mellem 
f.eks kvinder og fagbevzegelsen. Der var blevet åbnet op for en mere åben og positiv 
debat om lige rettigheder mellem mrend og kvinder. Man ber dog ikke se bort fm, at 
40 år efter kviuder fik stemme- og opstihingsret kmme det italienske samfund 
stadigvmk kuu m@stre “solle” 7% kvinder i parlamentet. 
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Kapitel 10. Medier og km 

10.1 Indkdning 

Der er ingen tvivl om, at de italienske medier spiller en afgorende rolle i skabelsen og 
vedligehoklelsen sf det stereotype billede af den italienske kvinde og den italienske 
mand. 1 dette kapitel vii jeg belyse, hvordan konsrelationen italesrettes i dagblade og 
ugeblade, samt aualysere, hvordan kemrelationen iscenesmttes i tv-mediet. Jeg vii 
ssxligt analysere hvorledes temaer som familie, ligestilliug og selsuahtetsforhold 
debatteres. Hvem er det i Italien som taler kennet ind i sanuimdsdiskurseme, hvilke 
strategier benyttes og hvem er bmrere af de kons og ligestiIhngsdiikursive udsagn? Jeg 
vil hovedsagehgt benytte mig af de ofticielle og ministerielle medieundersegelser, der 
er foretaget i Italien Det specielle ved den italienske mediekontekst er, at mange 
sprog- og medieanalyser indenfor de sidste 10-15 åi, har haft officiel og ministeriel 
karakter. 

10.2 Det italienske fjernsynsmedie 

Det itslienske tv-medie er reprmsentaut for en sreregen iscenesrettelsen af 
konsrelationen. De italienske medier kan uden tvivl betegnes som nogle af ettropas 
mest seksualiserede. Det gennemgående konsrollem@ister i programflademe &a 
nyhedsfotmidling til mtderhokining er kornbitrationen af a%re herrer og unge 
attraktive kvinder. 1 Italien er t&nsynskiggeri på amlerledes vis end i Skandinavien en 
måde at få “dagen til at gå på”. Renate Siebert har beskrevet det italienske 
fjemsynsmedie som et “nyt familiemedlem” i hendes analyser af det kalabresiske 
hverdagsliv.r%er er i Italien en udbredt tradition for underhoklnjngsjoumalisme, og 
de italienske medier pnesenterer i markant hojere grad end de skaudinaviske medier en 
“illforisk drommeverden”. Fjemsynsmediet bliver positivt bedomt af mange italienere, 
og den italienske medieforsker Francesca Anauia fremhrever, at Ijernsynet tjemer 
forskellen mellem by og land, rig og fatt& og skaber den frelles identitet; “noi itahani’ 
(os italienere).387 De italienske fjernsynsmedier har en specie1 position i den 
igangvzrende modemisetingsproces. Fjernsynet i Italien er det bedste eksempel på 
konfronteringen af det moderne med det traditionelle. Fjernsynsmediet eksempliticerer 
hvorledes tid/rmn relationeme sprrenges og åbner op for det fmnomen som Anthony 
Giddens betegner som en “udlejringsproces”. Dette vil sige, at de sociale relationer 
kan l&es ud af den lokale kontekst og restmktureres uafhrengigt af tid-rum 
afstande.r” Spergsmålet er s& hvad en så ‘kunstig” fremstilbng af hverdagen åbner op 
for af refleksivitetsmuhgheder. Jeg tvivler på, om de lokale sociale forhokl kau Mtes 
ud over den lokale kontekst, n& st@rstedelen af programmeme har en s% showprmget 
karakter. Den italienske Shninstruktsir Giarmi Amelio har beskrevet det italienske 
fjernsyusmedie s&des: 
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Waliensk fjernsyn er helt vild& en veritabel invasion af hvad som helst, billeder 
dognet rundt og en uklar linje niehem oplysning og underholdniug. Jo strerkere 
billeder jo bedre. Folks problemer tages op og vendes og diikuteres, medens 
de selv fremf@er deres livs tragedier foran kameraet. Det er blevet et 
vrmngbillede af virkeligheden”.389 

Det står klart, at det italienske ljemsyn, specielt de private kanaler, men også de 
statshge, reprresenterer et total smerikauisetet “flow” mellem oplysning og 
underholdning. Den udbredte bmg af fjemsynsmediet både i kokkener og dagligstuer 
resuherer i en udbredt “medieakkompagnering” sf hjemmelivets rytmer. Den udbredte 
underholdningskamkter og de i en skandinavisk sammenhmng uherte og usete 
seksuelle virkemidler, forstmrker de italienske medier, som noget mau ser - ikke noget 
matt diskuterer på baggrund af. Det er dog vanskeligt at belyse sammenhamgen mellem 
det biUedd&usive konsunivers og itahenemes virkelighedsopfattelse- og 
praksisformer i dagligdagen. 

Det smregne ved de italienske medier, er kombinationen af familistiske traditioner og 
sexualiserede virkemidler. Det mest provokerende og chokerende, for mig personligt, 
har varet at se quiz og gztteprogrammer på den storste statskanal RAI UNO. Her 
kombinerer man i et meget kuustigt eventyrstudie gmtte og quizkonkurrencer med 
danseshows og storbarmede spåkoner på en “pseudo-pornografi&” vis. Barme, lange 
ben, fyklige munde og små nederdele, der forsviuder vrek under dauseshows, er i 
fokus, uden at disse seksual-pirrende elementer ita.lesmttes. 

Der har i mange år på en privat italiensk kaual kort prog rammet ‘%0$0 grosso”(storc 
sager). Det var et erotisk lykkehjuls - program, hvor man kmme vinde tihadelsen til at 
åbne de medtikonde kvinders bher. 1 den mere serlose genre har der på mediekongen 
Silvio Berlusconis kanal ‘Ttalia 1” varet prmsenteret et seksualoplysningsprogram ved 
navn ‘Tezione. D’amore”. Brogrammet blev flyttet Ca “prime-time” på gnmd af kritik 
fiz den katolske kirke. Programmet vhkede uden tvivl, med sin seriose italesmttelse og 
visuelle prmsentation af let tilsl0rede sex-scener, austodeligt på den katolske 
ihmiliemoral. Det er af betydning for forståelsen af, hvorledes det religiese felt 
fungerer, at der ikke kommer indvendiuger imod de ekstremt stereotype iiemstillinger 
af de atkhedte og sexede kvindeluoppe, som prresenteres i de store quiz og gastte 
programmer på de statslige kanaler. Et seksualoplysningsprogram derimod, med tale 
om det seksuelle, er en stetre trussel imod den katolske kirkes samfundsposition. 
Forhoklet mellem sex og sandhed, altså sandhedsregimet som er på spil fia den 
katolske kirkes side, kan siges at vzre af en bemegtende og censurende karskter. Der 
er ikke tale om nogen “polymorf magt-relation”. Den katolske kirke ensker, så vidt 
muligt, ikke at åbne op for en offentlig smaksalighed om det seksuelle. 

1O3Sprogogdiskriminering 

1 1987 blev der af den “Nationale kommission for lige renigheder mellem mzend og 
kvder” ( Commissione Nazionde Per Lu Parità E Le Pari Opportunità Tro Uomo E 
Donnu), udarbejdet en analyse afsexistiske elementer i det italienske sprog. Det var en 
analyse af de grammatiske og strukturelle elementer, som di&iminerede kvinder i 
aviser og ugeblade. Omdrejningspunktet var de sproglige uhgheder, som foklede sig 
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Denne Ph.D afhandling handler om kønsforhoid i Italien. Der foretages 3
analyser i afhandlingen.

1) En historisk-instirutionel analyse af kvinde og
familierettigheder fra italiens samling i 1861 og fremefter.

2) En kultur-sociologisk analyse af de dominerende
kønsstereotyper i det italienske samfund.

3) En analyse af de italienske feministbevægelsers fremkomst,
udvikling og nuværende position.

Den historisk-institutionelle analyse

Den historisk-institutionelle analyse omhandler udviklingen i kvinders
arbejds- og civilretlige situation siden italiens samling i 1861. Her
diskuteres det samfundsmæssige kvindesyn, som har været årsag til
kvinders svage offentlige status og manglende politiske repræsentation.
Den civilretlige lovgivning har siden italiens samling været struktureret
omkring en opfattelse af kvinder som mødre og hustruer. Der har i Italien
på familieområdet været tradition for udbyggede og beskyttende
lovgivninger på nogle områder og fuldstændig blottethed på andre
områder. Den historiske udvikling har i forskellige perioder vekslet
mellem krav om beskyttelse og krav om lighed.

Den kultur-sociologiske analyse

Den kultur-sociologiske analyse diskuterer de symbolske, politiske, sociale
og økonomiske forhold, der udstikker retningslinjerne for de italienske
kvinder og mænds levevilkår. Fokus er både på de kulturelle variable som
dannelsen af kvindelig subjektivitet og på de mere "hårde" variable som
politisk repræsentation og arbejdsmarkedsforhold. Der ses på forholdet
mellem kvinder og politik og hvordan det står til med kvinder og
"magten" i det offentlige politiske liv. Ligeledes analyseres den italienske
families samfundsmæssige natur.

En af afhandlingens hypoteser er, at italienske kvinder er underlagt et
mandligt herredømme. Dette mandlige herredømme forhold er svært at
bekæmpe, fordi der finder en stærk naturalisering sted og fordi kvinder til
dels medvirker til at reproducere de logikker og strukturer, der
opretholder herredømme forholdet. Afhandlingen vil demonstrere, at en
socio - politisk analyse, uden ære - skam relationer i fokus, ikke kan
opfange den komplekse identitetsskabelse, der finder sted blandt
"almindelige" mennesker i hverdagslivet i Italien. Derfor vil jeg



undersøge i hvilken grad kønsforskelle er opfattet og indskrevet som en
slags objektive strukturer. Hertil, vil jeg tage udgangspunkt i den franske
sociolog Pierre Bourdieu's studier af køn og æresforhold.

Italien er dog stadigvæk et religiøst præget samfund, hvor retningslinjerne
og diskurserne om seksualitet og kvinderettigheder påvirkes af den
katolske kirke. Retningslinjerne bliver stadig mindre restriktive, men
besværliggør en demokratisering af den italienske mand *og en
implementering af de italienske kvinders erobrede civil- rettigheder.
Årsagen til at det italienske samfund, i langt højere grad end det danske
samfund, er domineret af familiebegrebet, hænger bl.a. sammen med, at
familien på grund af manglende boligforhold og generelt ringe
velfærdsstatsudbygning er den eneste "konventionelle" måde at samleve
på.

I den private sfære er den sociale magtbalance præget af de italienske
kvinders sociale figur. Et traditionelt italiensk hjem vil ofte være præget af
social ulighed mellem kønnene. Årsagen hertil er forbundet med det
ubestridelige faktum, at italienske kvinder - indtil nutidens generation -
har været konstitueret af den hjemmegående husmor, "casalinga" figuren.
Der eksisterer i Italien stadig et kulturelt levn om værdien af kvindens
ærbare position før indgåelse af ægteskab. Dette er forbundet med den
traditionelle forestilling om, at pigens dyd er hendes families ære og at den
seksuelle akt, er en skamplet på kvinden, som kun kan legitimeres
gennem ægteskabet. Disse forhold er under afvikling og kommer specielt i
storbylivets pluralitet til udtryk i spændingsfeltet mellem den kulturelle
overlevering og det moderne Italien.

Jeg vil derfor fokusere på, hvilke forudsætninger og konsekvenser den
igangværende moderniseringsproces har for emancipation og
bevidsthedsdannelse i den samlede kulturelle værdidannelsesproces.
Betoningen af disse aspekter skyldes hastigheden og den omvæltende
karakter, som moderniseringen af det italienske samfund har medført,
hvilket umuliggør en fastholden af "det traditionelle". Jeg vil lægge vægt
på betydningen af "urbanisering af bevidstheden", en proces som er blevet
vigtig på grund af den hurtige moderniseringsproces Italien har
gennemlevet. Moderniseringsprocessen har ligeledes lagt grobunden for
en udvikling som åbner op for en "pluralisering af nye livsstile". Disse
forandringer resulterer i nye chancer men også nye faldgruber, specielt for
de italienere som møder moderniteten i en ung alder.

Analysen af den italienske feministbevægelse

Afhandlingens tema er også de feministiske bevægelsers opkomst,
udvikling og nutidige position i Italien. De feministiske bevægelser i
Italien var måske de mest "imponerende" sociale bevægelser i hele
Vesteuropa i 197CTerne. De feministiske demonstrationer samlede i
midten af 197CTerne mellem 40-60.000 kvinder på gaden. De feministiske
bevægelser nydefinerede begreber og tanker om de dominerende katolske



kulturforestillinger, som var ekstremt fastgroede. De feministiske
bevægelser i Italien havde i modsætning til andre vesteuropæiske landes
feministbevægelser ikke mange praktiske eller teoretiske erfaringer at
trække på. Helt op til slutningen af 196(Terne havde, f.eks
"abortspørgsmålet" ikke været muligt at bringe på den offentlige
dagsorden. I modsætning til de nordeuropæiske feministbevægelser skulle
de feministiske bevægelser i Italien udover at klare de interne praktiske og
ideologiske problemer, "håndtere" en meget stærk katolsk kirke og det
statsbærende parti DC, som ikke fremførte kvinde-emancipatoriske
politikkrav. Jeg vil derfor undersøge, hvilken gennemslagskraft de
feministiske krav havde på det italienske samfund og hvordan det
politiske system reagerede på feministbevægelsens opkomst. Jeg tror, at
den bedste forståelse for de feministiske bevægelsers historie i Italien
udvikles gennem en analyse af det samfund, som bevægelsen var oppe
imod. Ligeledes vil det blive diskuteret, hvilke spor de feministiske kampe
i 197(Terne har sat på nutidens uddannelses-, arbejdsmarked- og
ligestillingspolitik.

De metodiske overvejelser

Afhandlingens metodiske overvejelser er baseret på kvalitative interview
og observation. Der finder ligeledes en diskussion sted af brugbarheden af
det epistemiske teoribegreb samt om problemerne med at indsamle
kildemateriale i et fremmed kultur. Gyldighedsdiskussionen af de
kvalitative metoder er i centrum. Det diskuteres hvorledes det kan være
svært at "kigge forskeren efter i kortene", når der udføres observation- og
deltagerobservation.

Den konstruktivistiske teoriramme

Den overordnede teoriramme for analysen af de dominerende
kønsstrukturer i det italienske samfund består af en diskussion af Michel
Foucaulf s seksualitets - genealogi og Pierre Bourdieuvs kønsopfattelse.
Michel Foucaults bidrag til kønsdebatten har bl.a. været at åbne op for
diskussioner om, hvorvidt kvinder er kontrolleret af en kulturelt bestemt
forestilling om kvindelig seksualitet. Et problem ved Michel Foucaulf s
analyser er, tendensen til at eliminere kønnet på bekostning af
kropsteknikker. Det vanskeliggør definitionen af det sociale køn og fører
til opfattelsen af de sociale agenter som passive individer uden vilje.



Derfor diskuteres de problemer og potentialer som forskellige feministiske
forfattere, har udtrykt med udgangspunkt i Michel FoucaultNs
seksualitetsprojekt. Hovedspørgsmålene er:

Tilbyder Michel Foucault analytiske redskaber, som hjælper
feministiske forskere til at analysere kvinders liv som kontrolleret af en
kulturel determineret opfattelse af den kvindelige seksualitet?

Definerer Michel Foucault dermed alternative livsveje for kvinder eller
afpolitiserer Michel Foucault med sine magt- og modstandsspiraler det
feministiske projekt?

For at understrege betydningen af det sociale køn trækkes på sociologen
Pierre Bourdieu's studier af maskulinitet og herredømmeforhold i
middelhavslandene. Pierre Bourdieuvs analyser inddrager æresforhold og
symbolsk magtudøvelse og undgår at reducere de kulturelle forhold til
stive økonomiske strukturer. Dette åbner op for en forståelse af de
sydeuropæiske landes sociokulrurelle kompleksitet.

Kvinder, familie og arbejde

I den kultur-sociologiske teoridel om kvinder, familie og arbejde
diskuteres det bl.a i hvilken grad de italienske kvinder er underlagt
symbolsk vold i en Pierre Bourdieusk forstand. Dette implicerer en
diskussion af betydningen af symbolsk repræsentation i den italienske
kultur. Ligeledes diskuteres det italienske "mammismo-fænomen", den
katolske kirkes indflydelse på kvindediskursen, samt kvinder i politik.
Nogle af diskussionspunkterne er:

Forhindrer de italienske mænd kvinderne adgang til arbejdsmarkedets
mest indtægtgivende områder?

Hvilke kræfter er de italienske kvinder oppe imod, hvis de ønsker at
ændre de dominerende samfundsdiskurser?

Hvad italesættes og forties i den generaliserende samfundsmæssige
kønsdebat og hvad er det for nogle kønsstereotyper der dominerer?

Den italienske mand

I det andet kultur-sociologiske teoriafsnit diskuteres, om man kan udvikle
en sociologisk forståelse af maskulinitet, skelne de forskellige typer af
maskulinitet og samtidig forstå dynamikken imellem dem. Ligeledes
diskuteres, hvordan maskuliniteten er konstrueret og vedligeholdt i det
italienske samfund. Dette indeholder en diskussion af æresbegrebet- og
machismofænomenets konkrete udbredelse blandt italienske mænd. Der
eksisterer i Italien en universalitet af maskuline dyder, som er værdsat og



opretholdt af både mænd og kvinder. De maskuline dyder er en del af de
offentlige og kollektive repræsentationer. Dette kommer stærkest til
udtryk i klientelisme-relationerne.

Medier og køn

Afhandlingen rummer ligeledes en diskussion af hvorledes
kønsrelationen italesættes i dagblade og ugeblade, samt i tv-medief Fokus
er på hvorledes temaer som familie, ligestilling og selsualitetsforhold
debatteres. Hvem er det i Italien som taler kønnet ind i
samfundsdiskurserne, hvilke strategier benyttes og hvem er bærere af de
køns og ligestillingsdiskursive udsagn? Det specielle ved den italienske
mediekontekst er, at mange sprog- og medieanalyser indenfor de sidste 10-
15 år, har haft officiel og ministeriel karakter.

Den italienske seksualvoldslovgivning

Den italienske seksualvoldslovgivning diskuteres som en case på,
hvorledes de italienske kvinders civilrettigheder, har været underlagt et
opfattelsesmønster, som har været præget af en stærk symbolsk vold, i
form af en kulturel overleveret opfattelse af kvindekroppen som værende
en mandlig besiddelse.

Den italienske seksualvoldslovgivning og kampene for at reformere
denne er et eksempel på, hvorledes et samfundsmæssigt felt kan være
sammensat af flere underfelter. Disse har deres egen logik og kan ikke
sammenlægges til en enhed. Seksualvold er naturligvis ikke er et nyt
fænomen i Italien. Det nye består derimod i at betragte det som et socialt
problem.
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English summary.

Introduction

The general purpose is to discuss the power-relations between the
Mediterranean woman and the Mediterranean man and to delevop a
sociological understanding of the Italian family. The thesis bring into focus
the discussion on which level symbolic values and symbolic
representation exist in the Italian society. To which extend is the Italian
society dominated by male values and in which way has the italian woman
been excluded from the political arena?

This Ph.D thesis includes 3 analyses.

1) A historical - institutional analysis of state regulations considering
womens right's since the unification of Italy in 1861.

2) A sociological analysis of the dominating gender - stereotypes.

3) An analysis of the raise and development of the italian feminist
movement in the 197CTs.

The historical context.

The family structures in Italy has for generations been characterized by the
power of the extended family over individuals. The Italian woman has
obtained recognition for her function as reproducer. She has been
excluded from the political arena and confined to domestic matters. The
Italian man has allways been concerned about politics and administrative
problems.

The first time the debate on womens right was raised in Italy was in 1865,
when a slight changement in the fathers custody of the children was
implemented. The man was juridically defined as the "head of the
family". In the discussion for the womans right to vote in the 1880-189CTs
the male members of the parliament refused woman right to vote using
biological dominated explanation referring to the inferiority and the
"lacking maturity" of the woman. Until 1919 the "male-autorisation"
discriminated the italian woman in both the private and public area. The
woman was subordinated the status and civil right's of her husbond.

The born of the communist party (PCI) in 1922 resulted in a more
organized female politics from the left parties. During the fascism the
discoursive perception of the woman as mother and wife was reinforced.
There were many restrictions on woman and work in the educational and
public sector. The fertility campaings to raise the level of children were



very aggressive. When a person applied for a job, the number of children
were taken into consideration.

In 1996 the Italian woman celebrated the 5(Tth anniversary as fullfilled
citizen in the Italian society. In 1946 the Italian woman got the right to
vote and to get voted herself. The Italian Constitution from 1948
emphasized equal working conditions for men and women. The juridical,
political and socio-cultural changes after 2. world war has changed the
position of the Italian woman in the Italian society. It has created a new
female subjectivity. The strict control of feminine sexuality in which men
place their honour is changing. The adolescent girl does not have to
protect her sexual integrity as before.

The italian family has been through a process of secularization. The
decreasing marriage rate, the increasing amount of divorces and the raise
in children borned outside the family, has changed the nature of the
family. Still the family is the most important socio-political factor in the
society. This is also due to the missing welfare state arrangements, which
does not guarantee if s citizen a minimum of existence. Kinship relations
are still important in Italy though it has undergone an important
changement. There is an decreasing importance of official
kinshiprelations.

The Italian communist party (PCI) commitment to womens emancipation
was crucial for the way in which the discourse on the "woman question"
developed in the post -war period. After the war the catholic church was
in a very strong socio-political position and had a big impact on the
mentality in the society. The discussion on how to define the position and
nature of the family was a debate between PCI, the Christian Democratic
party (DC) and the Catholic Church. Though PCI was concerned about
womens emancipation, PCI did not challenge the dominating cultural
perception of the women in the private area.

The Italian woman organisation (UDI) borned in the anti-fascist struggle
in 1944, was closely connected to PCI and become the most important
woman organisation in the post-war period. UDI was a mass-woman
organisation and fought for social security, better educational condition,
and equal working conditions on the labour market.

The Italian feminist movement

The Italian feminist movement became the biggest and most important
social movement in the 197(Ts. It reached the peak just before 1978. It was
a social-mass movement which had the abortion issue as the key-topic.
One of the important feature of Italian feminism was itvs non-
institutional basis. Italian feminism was diffused through a number of
diverse groups in many cities. The campaigns for abortion were very
violent during the years from 1975-1977. The abortion-issue also led to a
change in the performance and character of the feminist movement. After



1978 when the abortion law has passed the feminist movement changed
if s character into a more cultural movement. In the 1980xs a proces of
institutionalization took place on questions referring to equal
opportunities. In 1984 the "Commission For Equal Rigths Between Men
And Women" was founded. The biggest feminist topic in the 198(Ts
become the "politics of difference".

The theoretical framework

The theoretical framework of Pierre Bourdieu's theory of social practice
and the concepts of habitus, capital and field is used to explain the notion
of symbolic violence and the domination of women in Italy. Further it is
used to explain, in which sense men are looked upon as biological
"superior" to women and to discuss in which sense the concept of honour
represent a dominant value in the Italian society.

The framework of Michel Foucault is used to analyse the overall
discoursive regime connected to the woman question, power relations and
sexuality. Eventhough Michel Foucault ignored feminism in his
genealogy of sexuality, he offered interesting theoretical ideas to feminism
and provided a critique of the ways in which feminism has explained
gendered power-relations. The ways in which Foucaulf s work challenges
feminism is by mean without problems. Foucaulfs interpretation of "the
politics of the body" does not consider the gendered body.

Sociologist like Renate Siebert, Nella Ginatempo and Maria Minicucci are
used to define and analyse the specific character and habitus dominating
the Italian woman. Focus is on the socio-cultural order, women have to
"break", if they want to change the discourses on sexuality and gender.

Eventhough the mainfocus is on the "woman question", the thesis also
includes a discussion on masculinity. Is it possible to develop a sociological
understanding of masculinity, and how is the masculine constructed in
Italy? In Italy exist a universalization of masculine values which are
valued both by men and women. To which extend is honour and
machismo incorporated in the behavior and mental structures of the
Italian man? To understand how the dominating habitus if the Italian
woman is functioning and how the masculine rituals are constructed, we
must examine the fenomenon of clientelism. It is important to consider
the "naturalisation of the psychological production of masculinity" to
understand the power-relations between men and women in everydaylife.

The catholic church has played an important role in the discoursive
regimes of women, sexuality and civil rights. As an example of the lack of
womens civil rights the thesis examines the institutional struggle which
have been going on from 1979 -1996 when the law against sexual violence
finally was implemented. The feminist protest against rape and criminal
violence against women were grewing in the 197CTs. From the fascist



period and until 1996 rape and sexual violence was a crime against the
"public moral" and not against the "person". The conflict has been related
to the discussion, whether rape and sexual violence inside and outside the
family should be punished in the same way.

The thesis also includes an analysis on gender and media. There has been
official examinations on sexual discrimination in the Italian language,
television and commercials. The traditional gender combination" in the
television in both entertainment and newsprograms are old men and
young girls. In which way does such a stereotype gender presentating have
an impact on the constitution and maintenance of the social structure in
everydaylife?
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Epilog

Indledning

På baggrund af bedømmelsesudvalgets kommentarer til min ph.d afhandling vil jeg forsøge
at præcisere min metodiske og teoretiske tilgang samt betone den teoretiske og metodiske
viden, som jeg har akkumuleret i min afhandling. Jeg vil ligeledes prøve at udvikle
afhandlingens konklusioner. Der vil i mine bestræbelser på at udbedre afhandlingens teoretiske
mangler i kapitel 3 være relativ mere diskussion af min brug af Pierre Bourdieus teorier end
min brug af Michel Foucaults teorier.

iMetodisk og videnskabsteoretisk uddybning

Den kildemæssige og metodiske efterrationalisering i denne epilog indeholder de
erkendelsesmæssige problemer, der optræder når en forsker begiver sig ud i et historisk felt
som er relativt fremmed og samtidig gør det på et sprog, som forskeren ikke behersker fuldt
ud. Om min metodiske tilgang skal det siges, at den kvalitative forskningsdimension kan
betvivles. Gyldighedskriteriet, som er forbundet til den metodiske tilgang, jeg har benyttet,
er tilknyttet nogle af de kvantitative dyder som systematisk dataindsamling og præcise data.
Jeg har. som det fremgår af afhandlingens metodeafsnit, været i Italien for at samle de
skriftlige kilder ind og for at foretage interviews. Dette må ikke glemmes for den
grundlæggende betragtningsmåde, der ligger til grund for afhandlingens ide og for min
samlede akademiske samvittighed.

Det er retrospektivt set af stor betydning, at jeg kendte konteksten i forvejen og at jeg i
modsætning til min specialerapport (6 måneders feltarbejde) ikke har haft en kontinuerlig
kontakt og tæthed til det sociale miljø, jeg beskrev. Jeg har derfor ikke mærket de kulturelle
påvirkninger og indskrivninger i en sådan grad. at jeg har brugt mig selv som "studieobjekt"
i det udforskede sociale miljø. Min placering i det sociale rum har ikke været i fokus. Om
forholdet mellem observation og deltagerobservation skal fremhæves, at det har været
distanceringen fra konteksten og spørgsmålet om at gennemtænke de indsamlede data. som har
været det centrale. Krav til indlevelsesevne har ofte kun været et spørgsmål om mine
sprogegenskabers formåen.

Jeg har i afhandlingen delvis prøvet at inkorporere detailanalysen med den generelle analyse.
Det træder klarest frem i beskrivelsen af den romerske feministbevægelse. Årsagen, til dette
metodiske valg. skyldes dels, at jeg ophpldt mig i Rom under empiri-indsamlingen og fordi
der i de fleste historiske kilder er foretaget en opprioritering og favorisering af begivenheder
og personer med tilknytning til det romerske feministmiljø.

Det meste af kulturanalysen har haft udgangspunkt i skriftlige kilder. Jeg har i min indsamling
af litteratur været opmærksom på den betydning, som litteraturen ville få for både den
overordnede struktur for afhandlingen og den konkrete kapitelopbygning. Det har haft
betydning for min forskningsproces, at jeg startede skriveprocessen med at fokusere på de



historiske afsnit. Indplaceringen af en tidlig empirisk substans skabte en slags "ro" i min
forskningsproces. Jeg har alligevel ofte været bekymret for. om det skriftlige materiale nu var
tilstrækkeligt til at afdække de forskellige historiske perioder og til at udfylde de konkrete
kulturanalytiske beskrivelser af den italienske kvinde og mand.

Jeg har haft svært ved at beslutte hvilke periodiseringer der skulle medtages. Eftersom der ikke
fandtes noget litteratur på dansk om den tidlige kvindehistorie, besluttede jeg at starte analysen
omkring Italiens samling i 1861. Dette valg medførte på den ene side. at der blev åbnet op for
en forståelse af de lange linjer i den italienske kvindehistorie. På den anden side blev det mere
problematisk at arbejde dynamisk med de teoretiske begreber, som jeg havde fremstillet i
teoriafsnittet. Dette skyldes, at jeg til beskrivelsen af den historiske udvikling i de kvindelige
arbejds- og civilrettigheder fra 1860-1945 hovedsageligt benyttede italienske kvindeforskeres
beskrivelser og fortolkninger. Dette besværliggjorte en direkte teorikonfrontering. Den ti! tider
mangelfulde tolkning af visse historiske begivenheder skal tørst og fremmest ses i forbindelse
med det forhold, at det har været problematisk at forholde mig kritisk til visse begivenheder
og tekster, som jeg ikke havde det fulde sproglige og kulturelle overblik over. Disse forbehold
har haft betydning for den måde. som jeg har indsamlet og læst mine kilder på. Der har været
episoder under min kildeindsamling, hvor jeg har fravalgt italienske bøger på grund af
uoverskuelig sproglig sværhedsgrad. Til trods for, at jeg har været meget opsøgende i min
empiri-indsamling, har jeg ikke udvisten konsekvent empirisk grundighed.

Kilderne tilknyttet den historiske periode fra 1945-1970 har. som det er beskrevet i
afhandlingen ofte været af original karakter. Metoden, jeg har benyttet til at indsamle disse
skriftlige kilder, har været at spørge mange af de interviewede personer, om de havde
kendskab til. hvor kilderne kunne findes. Kilderne, som jeg har benyttet til at beskrive
historiciteten i kvinde- og familierettighederne, har bl.a været berømte taler,
fagforeningsskrifter og de feministiske bevægelsers egne publikationer. Udover det italienske
kvindeblad "Noi-donne" og ugebladet "L" espresso" har den ugentlige feministiske avis "II
foglio del paese delle donne" haft en speciel kildemæssig karakter for mig. Jeg fik under et
besøg hos den romerske feministbevægelses hovedkvaner udleveret ca 200 eksemplarer af
avisen. Jeg har skimmet de fleste af aviserne igennem. En aktiv brug af disse avisartikler
kunne havde ændret detaljeringsniveauet for afhandlingen. Jeg valgte ikke at omstrukturere
afhandlingen på baggrund af den nyerhvervede viden, fordi jeg ville holde fast i den historiske
opbygning og fordi jeg fandt, at størstedelen af artiklerne havde en sådan politisk karakter, at
det ville være svært at inkorporere sammen med resten af kildematerialet. En direkte
modsætning til denne strategi valgte jeg at bruge i forbindelse med afsnittet om den italienske
seksualvoidslovgivning. Dette afsnit er i høj grad skrevet på baggrund af artikler, der har
optrådt i bladet "Noi-donne". Her vurderede jeg, at troværdigheden i disse artikler var af en
sådan karakter, at det ikke viile skabe problemer af en kildemæssig karakter.

Om kildernes generelle karakter kan siges, at den feministiske teori- og vidensdannelse aldrig
har haft en folkelig karakter. Dette har medført, at mange af de samfundsanaiytiske tekster
der blev skrevet i 1970"erne, nu i 1990verne kan karakteriseres som en slags "glemt og
undertrykt viden". Årsagen til. at betegnelsen ""glemt og undertrykt viden" har speciel værdi



for den italienske feminisme, tror jeg, skyldes den bratte måde. som mange af de feministiske
aktiviteter sluttede på efter abortvedtagelsen i 1978. Den feministiske vidensakkumulering er
senere kun i begrænset omfang blevet inkorporeret i de mest magtfulde diskurser i det
italienske samfund.

Omkring mit metodiske ståsted kan det konkluderes, at jeg personligt og fagligt har mest
sympati for og interesse i sociologiske og antropologiske undersøgelser fremfor kvantitative
dataindsamlinger. Hvis forskerens intention er at indfange nerven i den eksisterende socialitet,
kan og må betydningen af at opholde sig i længere tid i det sociale miljø ikke undervurderes.
Dette betyder ikke. at et veltilrettelagt metodisk koncept ikke kan "lynkonfronteres" i en
fremmed kontekst med tilfredsstillende resultat. Men forståelsen for de mest individuelle
handlemåder (som Foucault ville have formuleret det) kræver ofte et længere ophold. Det er
gennem deltagelsen i hverdagens "normale" liv. at muligheden for at forstå dybden i den
kulturelle reproduktion opstår. Min nuværende fysiske placering i verdensrummet er en
indikator på dette. Jeg har i skrivende stund opholdt mig ca. 3 måneder i Albanien og jeg kan
dagligt se hvordan min problemopfattelse og min evne til at handle forbedres.

Brugbarheden af Pierre Bourdieu

Min brug af Bourdieus teoretiske univers skal føres tilbage til Bourdieus ære og
herredømmeopfattelse og specielt den betoning som det maskuline, iføige Bourdieu. har for
hele samfundsdynamikken i middelhavslandene. Det var de umiddelbare ligheder mellem
kønsspillet i Kabylien og Italien som fangede min interesse. Bourdieus opfattelse af det
mandlige herredømme som noget selvfølgeligt der ikke blev problematiseret. mente jeg havde
analytisk værdi for kønsspillet i Italien. Jeg håbede, at det kunne hjælpe mig med at præcisere
det sociale køn. Det var således en substantiel kønsteoretisk interesse, der var årsag til at jeg
"gik i krig" med Bordieu og ikke det strukturelle eller relationelle ved hans analytik. Jeg må
dog indrømme, at jeg stadig ikke helt kan skelne mellem forskellen på en relationel og
substantiel tilgang. Hvad udelukker den ene fremfor den anden? Er der ikke relationelle
forhold på spil i et substantielt forhold. Jeg har også svært ved at adskille det dispositionelle
fra det relationelle. Ligger der ikke i det dispositionelle en inddragelse af det relationelle?

Det mest centrale element i den kabylske økonomi er manglen på vestlige økonomiske
forestillinger. Det er så at sige en "ikke økonomisk økonomi" der dominerer. Denne
konstatering kunne umiddelbart lede til en opfattelse af. at det teoretiske
sammenligningsgrundlag var forfejlet. Italien er et industrialiseret vesteuropæisk land. medlem
af NATO og EU og ofte betegnet som verdensmodens centrum. Italien er dog samtidig et land
som ikke på samme måde som i Nordeuropa kan siges at have kulturelle strukturer, der ofte
kan reduceres til økonomiske strukturer. Det jeg ønsker at fremhæve her. er selvfølgelig ikke.
at der ikke eksisterer kultur i Nordeuropa. Derimod ønsker jeg at pointere, at der eksisterer
markante forskelle i de herskende rationalitetsformer og samfundslogikker mellem Nordeuropa
og Sydeuropa.

Tendensen til at udelukke kvinder fra magtspillet i middelhavslandene, har haft analytisk værdi
for forståelsen af det politiske liv i Italien og for kønsspillet i almindelighed. De italienske



kvinders deltagelsesstrategier i det offentlige og politiske liv har indtil feminismens
gennembrud været karakteriseret af nogle af de udelukkelses- og undertrykkeisesmekanismer.
som er bærende for Bourdieus mandlige herredømmeteori. Om dette kønsspil bør
karakteriseres som indeholdende "doksiske erfaringer" er svært at klargøre. Det er
problematisk at trække en grænse for, hvor det mandlige herredømmes symbolske maskineri
slutter. Hvilke diskurser og ritualer der i den sociale orden har at gøre med denne taksonomi
og hvilke der er betinget af andre faktorer er uklan. Den moderniseringsbølge der rammer det
italienske samfund i disse år, opløser mange "selvfølgeligheder" og overensstemmelser i
kønsspillet og frisætter nye reflektions- og handlingsmuligheder. Pluraliteten i udbuddet af
livsformer svækker den kulturelle overlevering.

Det italienske samfundsliv er dog på mange områder centreret omkring mandlige dyder og
privilegier. De klientelistiske udvekslingsrelationer er et eksempel. Der er dog forskel på en
sådan konstatering og til at acceptere den helhedstænkende kønsanalytik. som karakteriserer
Bourdieus herredømmeopfattelse. Akkumuleringen af strukturelle analyser af den huslige
arbejdsdeling over homologeniseringen af den årlige kalender til generaliseringer af den
kvindelige og mandlige psyke- og seksualitet, opfanger ikke de mangeartede og modsatrettede
spændinger, der optræder i det sociale liv. Der kan ikke i det italienske hverdagsliv siges at
være en fuldendt overensstemmelse mellem de sociale strukturer, den sociale organisering i
tid og rum. den kønslige arbejdsdeling og de mentale strukturer som er indskrevet i
individernes kroppe og forestillingsverden. Denne kritik åbner op for et generelt forbehold
overfor Bourdieus mandlige herredømmeteori, so:n retter sig imod forældet data- og
analysegrundlag. Til overfladebeskrivelsen af det italienske kønsspil er Bourdieus anaiyser ikke
præcise nok. Til at fange de dybeste dispositioner har det stadig modificeret brugbarhed.

Et centralt begrebsteoretisk spørgsmål jeg må stille mig selv, er om habitusbegrebet har hjulpet
mig til at redegøre for de magtrelationer, der er på spil mellem kønnene og som samtidig
karakteriserer de to køn. De analytiske potentialer, som habitusbegrebet udstikker, med fokus
på samspillet mellem opfattelses-, tænke og handlemønstre, har delvis hjulpet mig med at
forstå, hvad det er for en dybde og intensitet, der er på spil i det italienske kønsspil. Bourdieu
har åbnet mine øjne for en mere raffineret forståelse af menneskelig handling, men jeg har
ikke helt igennem været istand til at folde denne viden kreativt ud i mit eget studie. Dette
skyldes bl.a. at de italienske kvinders sociale figur i stadig højere grad er karakteriseret af en
pluralistisk og kompleks identitetsdannelse. Denne identitetsdannelse har været svær at
indpasse i den lukkede herredømmeteori. Der har ikke været tilstrækkelig med analytisk rum
til forandrings- og modstandspotentialer; •

Noget af det vigtigste som Bourdieu har hjulpet mig med at forstå, er betydningen af kropslige
praktikker. Overordnet set er Bourdieus habitusbegreb et forsvar og argument for. at kultur
er indskrevet i kroppen på individerne. Denne indskrivning er ikke biologisk og instinktiv
naturlig men et resultat af et langvarigt prægningsarbejde. Bourdieus inddragelse af den
praktiske sans som det mest sandfærdige vidnesbyrd for beskriveisen m(lUaf den menneskelige
tilstand er interessant tænkning. At forestille sig at kroppen og ikke hovedet reflekterer er
tankevækkende. Det sociale konstruktionsarbejde der er på spil i kulturen former så at sige



kroppens "tanker" og handlinger. Pointen med habitusbegrebet er således, at det både
producerer indskrivningen i kroppen og samtidig er produkt af indskrivningen. Kroppen
struktureres og strukturer på samme tid.

Denne kropsliggørelse af dominansforhold er progressiv tænkning. Jeg er ligeledes forstående
for og enig i, at det kan være svært at afsløre, hvad der er determinator bag vores
forskelligartede kropsdispositioner. Men jeg finder det alligevel problematisk at benægte, at
et socialt prægningsarbejde eller dominansforhold ikke kan være enten intellektuelt eller
kropsligt indskrevet. Der er en mekanisme i mig. som ønsker at operere med en sådan
opdeling. Det er ligeledes svært at opklare i hvilken grad mennesker har et illusorisk forhold
til deres kropslige dispositioner. Hvornår der er tale om sociale tilsløringer og hvornår det
handler om valg truffet af en fri vilje er problematisk at definere.

I forhold til spørgsmålet om grænsesætningen mellem intellektuel og mental indskrivning på
den ene side og kropslig indskrivning på den anden side kan et eksempel være til gavn. Det
er de færreste mennesker der går nøgne rundt på gaden eller stjæler åbenlyst i forretninger.
Skyldes dette, at de fleste mennesker ikke kan få sig selv til at udføre handlingerne, altså at
rage tøjet af eller stikke armen ud for at tage noget ned fra hylden eller er det bevidstheden om
straffen og skammen der fraholder fra disse handlinger? Forståelsen for. at moralske
dispositioner kan være legemliggjorte. altså være programmeret ind i kroppens handlinger, er
betagende men svært at forholde sig analytisk til. Jeg vil derfor alligevel betvivle, at
habitusbegrebet har åbnet op for en reel operationaliserbar teknik til at analysere
hverdagslivets praksisforhold

Jeg mener således, at det er yderst vanskeligt at trække en grænse for hvor meget
objektivistisk. fænomenologisk og praxeologisk teoridannelse der skal til for at beskrive
menneskelige praktikker på fyldestgørende vis. Jeg ser det som en næsten umulig opgave at
skabe en samlet teori eller politisk økonomi for praksisformer. Om habitusbegrebet
hovedsageligt er et handlings eller erfaringsbegreb står stadigvæk ikke helt klart for mig. En
del af min kritik af habitusbegrebet er ligeledes, at det er så indholdsfyldt at det bliver svært
at pege på noget, som det ikke indeholder.

Den kønsspecifikke mandlige dominans er. ifølge Bourdieu. et paradigmatisk eksempel på
symbolsk vold. Den symbolske vold og en eventuel underlæggelse af denne har stor betydning
for karakteren af det mandlige herredømme. Her er det på sin plads at fremhæve, at jeg mener
at det giver teoretisk og analytisk værdi at bruge betegnelsen "mandligt herredømme" selvom
det skal modificeres i forhold til Bourdieus kategorier. Den symbolske vold. som kan
karakteriseres som en slags "3 grads1* undertrykkelsesmekanisme. er fuldendelsen af det
mandlige herredømme, fordi den indordner på en frivillig men ikke tilfældig vis. Denne form
for undertrykkelse er svær at blive befriet fra. fordi den er samvirkende med det eksisterende
diskurs- og sprogbrug og et ikke nødvendigvis italesat men yderst virksomt regelsæt for sociale
handlinger.

Det kønslige socialiseringsarbejde som er på spil i det italienske samfund, har ikke en
tilstrækkelig permanent og ubrydelig karakter til. at det rigtigt kan karakteriseres som et



symbolsk voldsarbejde Der er for meget plads mellem de bevidste intentioner og de tvungne
erhvervede dispositioner til, at den symbolske vold kan siges at operere optimalt. Presset på
at opretholde underkuelsesarbejdet har ikke den tilstrækkelige støtte længere fra de
omkringliggende sociale strukturer. Den symbolske kapital er vigtig i Italien, men som
kapitalform må den kæmpe imod mere "almindelige"'former for økonomisk, social og kulturel
kapital. Den symbolske volds arbejdsbetingelser blev betydeligt svækket under 1970* ernes
feministiske italesætteiser af de kønslige uligheder. En forudsætning for at et symbolsk
voldsarbejde kan fungere er, at erkendelsesprocesser og viljemæssige styringsmekanismer er
svage. Dette kan ikke siges at havde karakteriseret den kvindepolitiske diskurssætning i
197CT erne. Det er ligeledes af stor betydning, at den måde som den italienske kvindekrop
feminiseres på. ikke har den kulturelle somatiseringsproces over sig. som Bourdieu opererer
med.

Feltbegrebet hos Bourdieu har til dels været en hjælp til at analysere de kvindepolitiske
begivenheder i Italien. Set i bakspejlet, var Bourdieus fremhævelse af vigtigheden af at
bestemme feltets placering i relation til det overordnede magtfelt og dernæst kortlægge
relationerne mellem de forskellige aktører og institutioner, for så til sidst at analysere
aktørernes habitus, en strategi, som jeg ikke i tilstrækkelig grad fik implementeret i min
afhandling. Årsagen til denne manglende analysetekniske dynamik, at jeg ikke fik opløst og
genstruktureret den italienske kvindebevægelses mangfoldige spændingselementer. rror jeg
skyldes empiri-indsamlingens karakter herunder det manglende kulturelle overblik.

Konkluderende om min brug af Bourdieus analyseredskaber kan siges, at jeg finder Bourdieus
analyser mere substantielt interessante end analytisk brugbare. Jeg husker den eftermiddag i
bogladen på RUC. da jeg for første gang opdagede, at Bourdieu havde skrevet om det
maskuline herredømme i middelhavslandene og den glæde der fulgte med. Men jeg har også
revet mig selv i håret mange gange, når jeg har læst de "berømte"dobbeltudtryk som
"seksualiserede og seksualiserende habitus" og "'strukturende struktur". Uden at virke
provokerende må jeg erkende, at jeg nogen gange har tænkt om der ikke var skrevet et ord for
meget. Jeg kan stadigvæk ikke blive klar over om Bourdieu forfiner eller forvirrer med sine
begreber. Jeg syntes, at Bourdieu har en tendens til at "overeksponere" sine begreber. Det
bevirker, at det biiver vanskeligt at bruge hans begreber. De mange tilføjelser, som Bourdieu
hæfter på sine begreber, for at læseren skal forstå dem på rette vis, resulterer i en
sværhedsgrad, der åbner op for fejllæsninger.

Foueau it versus Bourdieu . •

Den overordnede teoriramme for afhandlingen er som nævnt Michel Foucaults seksualitets -
genealogi og Pierre Bourdieus kønsopfattelse. Der kan siges at være både slægtskab og afstand
i Bourdieus og Foucaults epistemiske og teoriske missioner. Foucaults overordnede ærinde er
gennem normaliserings- og discipiineringsanalyser at beskrive tilblivelsen af det moderne
menneske og de moderne institutioner. Bourdieu ibkuserer derimod overordnet set på at skabe
en teori om den praktiske sans. den såkaldte praxeoiogi.

Et analyseområde som Bourdieu og Foucault har til fælles er deres kropsfokusering. De ser
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kroppen som det område hvor magten "trives bedst". Begge fokuserer på de fastlåsninger, der
finder sted af kroppens mangeartede udtryksmuligheder, som konsekvens af henholdsvis
disciplinteknik og symbolsk vold. Bourdieu ser kroppen som socialt konstrueret med en
naturalistisk indprentning, som står til rådighed for mange forskellige sociale konstruktioner.
Det kan virke svært at begribe og lidt modsætningsfyldt. hvorledes Bourdieus kropsopfattelse
både kan rumme det socialt konstruerede og det naturalistiske. Foucault opererer med en bio-
magt som penetrerer kroppens mindste detaljer og skaber føjelighed. Foucault har med sine
analyser af bl.a rummets betydning som disciplineringsfaktor åbnet op for en meget frugtbar
analyseteknik til forståelsen af den kropslige beherskelse. Om begge forfattere kan siges, at
de fokuserer på somatiseringen af dominansforhold.

Det specielle ved Foucaults magtanalytik er. at magten ikke undertrykker individerne, men
skaber undertrykte individualiteter. Der er lagt vægt på en individuel selvreguleringsproces.
Foucault opfatter i høj grad magten som opererende i individet. Bourdieus fokus på det
symbolske voldsarbejde vægter i højere grad de omkringliggende strukturer. Det som virkelig
adskiller Bourdieu og Foucault er. at der i Bourdieus strukturkonstruktivisme er indeholdt en
opfattelse af. at der eksisterer objektive sociale strukturer og objektive realiteter, som
strukturerer menneskers tanker og handlinger. Denne struktur og magtanalytik er ikke på
samme måde indeholdt i Foucaults tankesæt. En af Foucaults grundtanker er. at der ikke kan
skjule sig noget bag diskurserne. Der eksisterer en mere ligefrem relation mellem diskurs og
subjekt. Denne tilgang resulterer på samme tid i operationaliserbarhed og reduktionisme.

Foucault fokuserer med sin magtanaiytik mere på diskontinuitet. Der er fokus på hvordan
modstand mod beherskelses- og udbytningsformer fungerer. Betoningen af de modsatrettede
diskurser og resistancemulighederne i Foucaults analytik gør analysemulighederne mere
konstruktive og bevægelige. Problemet med Bourdieus mandlige herredømmeteori er at opfatte
den menneskelige eksistens som organiseret efter den mandlige og kvindelige modstilling.
Denne analysetilgang kan minde for meget om en kabale som skal "gå op til sidst". Foucault
formår derimod at overkomme faren ved at opfatte for mange strukturer og analyseområder
som organiseret efter det samme grundprincip.

En af forudsætningerne for at "have tilladelse"til at bruge Foucaults magtanalytik er. at
individerne eller de kollektive subjekter skal have forskelligartede handlingsmuligheder. De
skal så at sige kunne vælge for at være legitime studieobjekter. Den "regeringsform"", som har
præget det italienske samfund, har haft de grundlæggende forudsætninger, der skal til for at
opfylde kravene som et "frit" vestligt samfund. Måden som magten har været knyttet til
videns- og sandhedsregimet på. har dog været karakteriseret af forbuds- og
udelukkelsesinstansemes aktivering. Dette har gjort det sværere at udfolde analytikken knyttet
til magtens positivitet og "scientia sexualis".

Om begge forfattere kan siges, at der i deres styrke også ligger en svaghed. Bourdieu
inkorporerer det sociale køn i sine analyser. Det er en styrke i forhold dl Foucaults
deseksualiserede subjekt. Men som nævnt flere gange indgår der kun lidt analytisk
operationaiiserbarhed i Bourdieus helhedstænkende mandlige herredømmeopfattelse. Foucault



beskæftiger sig ikke med det sociale køn. Det er et kritikpunkt som som flere feminitiske
forfattere med rette fremhæver i deres kritik af Foucaults disciplinerings- og
subjektiveringsmekanismer. Den forskelligartede kropslige føjelighed og bevægelsesfrihed
mellem mænd og kvinder må ikke undervurderes. I den italienske kontekst er der i høj grad
forskel på den måde som mænd og kvinder bruger deres kroppe på. Det er ikke vanskeligt at
iagttage. Det er mere problematisk at tage stilling til om denne forskellighed er et produkt af
en frivillig "naturlig"indskrivning eller om det er en snedig og anonym magtudøvelse, der
tvinger individerne til at agere som de gør.

Et aspekt af min samlede vurdering af brugbarheden af Bourdieus teoretiske univers og som
jeg mener, er meget vigtigt at reflektere over er. at Bourdieus måske mest centrale begreb
"habitus" ikke eksisterer som aktivt ord for de fleste mennesker i hverdagssproget. Det skaber
en form for mistænkeliggørelse i mig, at det analytiske omdrejningspunkt i Bourdieus
forfatterskab for mange mennesker fremstår som en mystificeret konstruktion. Dette til trods
for. at jeg selvfølgelig er vidende om. at det ikke er Bourdieu der har "opfundet" ordet
habitus.

Uddybning af konklusion

Den videnskabelige artikulering er svær. når det drejer sig om køn. Den er politisk og praktisk
endnu sværere, når det er en mand. som fortrinsvis skriver om kvinder. En kultursociologisk
kønsanalyse berører ømtålelige emner som seksualitet, krop. intimitet, religion, ære og
familieforhold. Dette er berøringsområder som er specielt besværlige at verificere "sandheder"
omkring. Det er en slags "fornemmeisens sociologiområde", som forskeren er i kontakt med.
Dette syntes jeg også træder frem i denne efterrationaliserende epilog, idet jeg har svært ved
at skulle være finalistisk i mine konklusioner.

Til spørgsmålet om den kønsteoretiske analyse, vil jeg fastholde min konstruktivistiske
grundopfattelse. Dette mener jeg bl.a. at mandlige og kvindelige homoseksuelles politiske
kampe og kropslige iscenesættelser vidner om. Køn er socialt konstrueret, selvom de
biologiske forskelle ikke må undervurderes. Mit magtteoretiske ståsted går i retning af
Foucaults analytik. Samspillet mellem de dekonstruktive og rekonstruktive analyse-elementer
er yderst frugtbart. Fokus på komplekse strategier og taktikker og opfattelsen af. at magt skal
ses som en aktivitet er ofte brugbart i den konkrete analyse. Betydningen af. at magt også kan
eksistere som position og erhvervelse skal.dog ikke undervurderes. Magt afslører ofte sig selv
og benytter sig af forbuds- og undertrykkelsesmekanismer. Det som derfor er det mest
interessante i min forskningsmæssige sammenhæng og omkring min akkumulerede teorividen,
er at få udtrykt, at jeg ikke mener, at forskeren altid behøver "totaludfolde" sin
konstruktivistiske kønsopfattelse for at belyse og analysere en given kulturs magt- og eller
kønsspil.

Det konstruktivistiske element i kønsanalysen. altså udpegningen af de træk der karakteriserer
sociale aktører eller institutioner og indsættelsen af det relationelle perspektiv, behøver ikke
aktiveres på en speciel raffineret vis. hvis kønsrelationeme har en reiativ statisk karakter. Dette
er speciel en kritik af Foucaults magtanalytik. Magt- og modmagtstrategier, komplekse
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analyser som både skai og kan være bevægelige og diskontinuerlige. kan munde ud i en
sensitivitetstbrtvivielse om, hvad det egentligt er. der "snakkes'"om, når det ikke er
iagttagelige besiddelser og erobringer, som står i fokus. Der kan være kønslige arbejdsdelinger
som er så fastlåste og indlejrede i mentale og strukturelle forhold, at essentialiseringer kan
være nyttige at operere med. I den italienske kontekst har der været tale om en relativ stærk
institutionalisering af kønsforskelle, som har haft en stor indflydelse på de subjektive mentale
strukturer. Det har været mænds måde at se og regere verden på, som har været dominerende.

Selvom mit snidie ikke umiddelbart har haft systematisk fokus på kropslige praktikker og
kropsligt inkorporede dispositioner, mener jeg, at det er en analysetiigang som kan bibringe
en forståelse for den måde som dominansforhold virker på. Den kollektive krop og
kollektivitetens naturlighed, altså den klare konsensus og nydelse omkring at være tiere
mennesker sammen, har betydning for dynamikken i det italienske hverdagsliv. Der er
inkorporeret en dispositionalitet i den gennemsnitliggjorte italiener, kvinde som mand. som
resulterer i. at kollektiv væren opfattes som ønskværdigt og der handles også kollektivt
"naturligt" derefter. Denne kollektivitet tror jeg bl.a har rod i den familistiske tradition og det
konkrete individuelle fysiske rum. der er til rådighed i de fleste italienske hjem.

Mit kultursociologiske bidrag til den teoretiske analyse består i. at jeg mener, at det giver
substantiel og analytisk mening at snakke om en sydeuropæisk elier meridional kultur- og
analysemodel. Det er måske den vigtigste konklusion, der kan drages af denne afhandling. Der
er politiske, institutionelle, økonomiske, sociale og kulturelle fællesnævnere, som centrifugerer
omkring de samme logikker og principper. Samlet og som det mest betydningsfulde om den
sydeuropæiske samfundsmodel kan og skal udledes, at familitet er vigtigere end individualitet.

Måden som det italienske samfund, som samlet social enhed, specielt adskiller sig
sociokulturelt fra andre sydeuropæiske lande som Spanien. Grækenland. Portugal og
Balkanlandene, som alle har stærke familietraditioner, klientelistiske udvekslingsrelationer og
et mandedomineret offentligt rum. er ved den markante tilstedeværelse af den katolske kirke
og den æstetiske livsopfattelse og æstetiske Iivsførsel. De kulturelle praksisformer
omhandlende spise- og drikkevaner, dyrkelsen af kunst, påklædning og boligindretning har et
fokuseret samlingspunkt omkring det æstetiske. Det må i denne forbindelse ikke glemmes, at
ca.40% af verdens kunstskatte skulle være at finde i Italien.

Den italienske families rolle som "sociai institution" er trods markante socio-politiske og
økonomiske forandringer stadig af stor"betydning. Familien er en social kategori, som er
stærkt medvirkende til at konstruere den sociale virkelighed. Det reproduktionsarbejde der
foregår indenfor familien, påvirker den førnævnte kollektive identitetsdannelse samt måden,
som det enkelte individ bliver et etisk og moralsk subjekt på. Familien har betydning for de
sociale praktikker og hele "nerven" i den dominerende socialitet og for de mest dominerende
samfunds- oe mediediskurser.



Den italienske kvinde har aldrig været "overset'" i den italienske kultur, men har siden den
italienske samling i 1861 stået i en form for opposition til den politiske magt. Integreringen
i det politiske liv har været svag. Styrke- og repræsentationsforholdet mellem mænd og
kvinder har været temmelig fastlåst. Kvinder har ofte haft underordnede sociale positioner.
Den naturaliserende måde som kvinder har været "'frarøvet "deres symbolske kapital på. har
fastholdt dem i en form for kropslig og ideologisk/mytisk underordning. Kvindens seksualitet
er stadig objekt for sociale diskurser. Den stærke symbolske funktion som de italienske kvinder
fik tillagt gennem den katolsk kirkes jomfrudyrkeise resulterer stadig i, at italienske kvinder
i større udstrækning end nordeuropæiske kvinder bekymrer sig om deres symbolske
repræsentation.

Kvinders manglende civilrettigheder og manglende offentlige symbolske ressourcer har gjort
det svæn at ændre på det overordnede magtfelt domineret af en biologisk funderet opfattelse
af kvindens underlegenhed. Indtil feminismens gennembrud havde det været svært at etablere
en diskursiv italesættelse af "kvindespørgsmålet" generelt. I denne sammenhæng er
betydningen af den katolske kirke som diskurssætter ikke kun central men nærmest
deterministisk. Den katolske kirke har haft stor betydning for. hvad der kunne siges og tænkes
og for hvorledes hele det kønspolitiske genstandsfelt blev konstitueret. Det er min påstand, at
den katolske kirke både havde indflydelse på den overordnede diskurssætning og de meget
decentrale og enkle praktikformer. Men det kvindepolitiske genstandsfelt blev markant
forandret under og efter 1970" ernes politiske kampe, juridiske erobringer og diskursive
nyskabelser. Der skete en opløsning af de dominerende magt-viden formationer. Der blev
skabt en ny vidensproduktion om den kvindelige sociale figur. Det overordnede felt for mulige
subjektpositioner var blevet ændret. Det er dog svært at konkludere noget om hvorledes, det
var de sociale praktikker der ændrede de diskursive praktikker eller omvendt.

Den italienske kvindes mediemæssige objektstatus har en karakter som er unik. Der er
sexistiske elementer på spil. som kan minde om blød pornografi. Det er fremstillingen af det
fuldendte mandlige idealbillede på en attraktiv kvinde, der dominerer i det italienske
medielandskab. Men om kvinders eventuelle forsøg på at "udleve"disse forestillinger i
hverdagslivet er manipuleringer eller selvstændige valg. må stå hen i det ubesvarede. Men det
kan konkluderes, at den kvindelige objektliggørelse i Italien er stærk og det derfor kræver
styrke at løsrive sig fra den.

I det italienske samfund er mænd anderledes og højere værdsat end kvinder. Dette skyldes
udover ideologiske og mytiske forestillinger også. at mænd i højere grad kan benytte sig af og
selv strukturerer logikkerne i det sociale og offentlige rum. For at opnå teoretisk forståelse for
den sydeuropæiske mand og den måde som den italienske mandekrop maskuliniseres på og
dermed for chancen for at fange de dybeste dispositioner, bør fokuseres på æresbegrebet.
Spørgsmålet om ære er vigtigt at pointere, fordi jeg vil påstå, at der et direkte
modsætningsforhold mellem graden af inkorporede Æresforestiilinger og demokratiske
attituder. .-Eresproblematiseringer er betydningsfulde og allestedsværende i den sydeuropæiske
kontekst. Dette betyder, at der er diskurser og kollektive pnsgningsprocesser på spil. som har
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rod i forestillingen om den ærbare opførsel. Disse forestillinger kan indoptages på forskellig
vis og have forskellig betydning. En konkluderende pointe er. at selvom det italienske samfund
ikke længere, på samme måde som f.eks det albanske samfund, er præget af udbredelsen af
blodhævn som social regulator, så er ærestaksonomien stadig udbredt og mere virksom end
hensynet til demokratisk opførsel. Ære er ikke noget der behøver være plet- og fejlfrit, men
æren tæller i hverdagens regulativer. Jeg vil faktisk vove påstanden om. at det giver mening,
som analysetilgang, at arbejde med det teoretiske begreb, som kunne kaldes den "polymorte
æres-strategi". Der opererer en stærk æresbetonet decentral territorial i tetsfølel se som resulterer
i. at der er æresproblematiseringer på spil helt ned i konkrete handlinger, som hvem man
drikker kaffe med. hvem man giver hånd. hvem man giver kindkys etc. Disse
problematiseringer er også tilstede i en nordeuropæisk kontekst men ikke med den samme
værdi og gennemslagskraft.

Den italienske man de krop er forskellig fra den traditionelle machokrop. Der er en udbredt
forestilling og praksis om at fremstå æstetisk og velklædt. Dette er i opposition til den
udisciplinerede machokrop og de logikker og attituder som er indeholdt i den klassiske
machoproblematisering. Begrebet "den psykologiske produktion af maskulinitet", som jeg
udviklede i min kulturgeografiske specialerapport, mener jeg, har betydning for den mentale
del af maskulinitetsproblematiseringen. Produktionen af mentale og psykologiske forestillinger
om at fremstå som en "rigtig"mand har stor betydning for det italienske kønsspil. Det er dog
svært på finalistisk vis at fastsætte forholdet mellem graden af inkorporede mentale
æresforestillinger og handlingsperspektivet. Det kan dog med sikkerhed siges, at det grundlag
som retten til ære er værdsat på er under forandring. Dette skyldes, at de uskrevne doksiske
regler om ære-skam relationen er på retur. Der er derfor åbnet op for et større "rum" mellem
opfattelsen og udleveisen af æresspillet. Ære er stadig en vigtig bekymring, men
konsekvenserne af manglende ærbar optræden er ikke den samme. Men graden af symbolik
som er tilstede i mange former for social interaktion, må ikke undervurderes.

Teoretiske opsummering

Hvis jeg skulle starte forfra med min afhandling, ville jeg helt sikkert nedtone brugen af
teoretiske begreber, som jeg ikke kendte den fulde oprindelse og betydning af. Det er desværre
et udbredt fænomen at forelske sig i visse forfattere også ikke forholde sig tilstrækkeligt
distanceret til værdien af disse forfatteres begrebsterminologi. Jeg har i høj grad været styret
af min nysgerrighed, hvilket til et vist niveau har resulteret i en form for skrive- og
strukturteknisk bagslag. Kløften mellem teori og empiri er en modsætning, som jeg har
kæmpet med i afhandlingen. Jeg har ikke kommet den til livs. Jeg har i mit forsøg på at lave
afhandlingen så substantiel indholdsfyldt som muligt svækket mig selv på det
teorikonfronterende niveau. Jeg vil dog alligevel stille spørgsmålet om kløften mellem teori
og empiri udover at være indskrevet i mig. ikke også er indskrevet i den sociale virkelighed
i den akademiske verden.

Jeg syntes, at jeg har indkredsetde væsentligste undersøgelsesvariable i min afhandling, men
jeg skulle nok havde været mere opmærksom på substansforskelle i de anvendte komparative
begreber. Her tænkes på Bourdieus mandlige herredømmeteori. Det er en vigtig konklusion.



at enslydende kategorier og begreber kan havde forskelligartede kontekstuelle betydninger.

En af mine vigtigste teoretiske konklusioner og erfaringer fra denne ph.d. afhandling er
således, at betone vigtigheden af teori- og begrebsudvikling i kontekst. Det er yderst vigtigt
at være "tro" overfor den sociale virkelighed, man studerer. Dette bør implicere, at man i så
lille udstrækning som muligt overfører teoretiske begreber udviklet i en anden kontekst. Fokus
bør istedet være på at udvikle meningsfyldte kategorier og begreber i konteksten. Dette forøger
også muligheden for at viderekommunikere erfaringer og resultater til et ikke-akademisk
publikum. Hvis forskeren alligevel vælgerat "teste" aktualiteten og brugbarheden af begreber
hentet i en anden beslægtet kontekst bør der indpasses et præcist forbehold overfor
rækkevidden og dybden i de indhentede begreber. Det er ligeledes vigtigt at få overblik over
historiciteten i de anvendte begreber og blotlægge præcist hvem og hvad der konstruerer
genstandsfeltet

I et fremtidigt studie ville jeg prøve at være mere bevidst om logikken i mine ræssonementer
samt fokusere mere på overensstemmelsen mellem problemstilling og indsamling af data. Der
har i afhandlingen, set i efterrationaliseringens lys. været en tendens til. at jeg ikke har været
tilstrækkelig systematisk med akkumuleringen af den kulturelle analyse. Måske skyldes denne
tilgang, at jeg i min specialerapport også beskæftigede mig med italienske kønsroller og at jeg
derfor tog for mange antagelser og analvser for givet.
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