
Om remixen.

Hösten 2007 fick debattören Pär Ström, s.k. integritetsombudsman på Den Nya Välfärden, orimligt mycket 
uppmärksamhet för en illa skriven debattbok vänd mot feminismen i Sverige idag. Mansförtryck och Kvinnovälde 
är en 200 sidor lång harang av klassiska antifeministiska argument, och istället för att låta dem passera med ett 
hånfullt garv har Grovt Initiativ bemött dem, på plats, direkt i orginaltexten. Som ett ilsket klotter i marginalerna 
någon gjort i en biblioteksbok – fast tillgängligt för vem som helst och inte i bara ett exemplar.

I skuggan av den stormande upphovsrättsdebatten hamnar oftast remix-formatet. Att ta ett befintligt verk och 
omarbeta eller redigera detta till ett helt annat syfte, eller som förbättring. DJ-kulturen och hiphopen gör det 
ständigt, men i litteraturen saknas nästan helt exempel, mer än kanske som nyutgåvor av kontroversiella verk 
åtföljda av ett kritiskt förord. Grovt Initiativ har ändrat på detta.

Uppsamlande förklaringar i varje kapitel, rättningar av missförstånd, granskning av källorna. Allt inkluderas. Grovt 
Initiativ gör inte bara grovjobb, det är på samma gång punkigt, raljant och mixtape fresh som det är mördande 
sakligt – och argumenten är tagna på allvar för en gångs skull. Remixen kan ses som en omfattande förklaring till 
varför de flesta antifeministiska argument lika gärna kan ses som feministiska, och hur män har lika mycket att 
tjäna som de har att förlora, precis som den kan ses som en känga till alla ängsliga pseudofeministiska lösningar som 
syns i jämställdhetsarbete i större skala. Senast har Pär Ström gjort sig aktuell med den ironiskt betitlade bloggen 
GenusNytt och utspelet mot filmatiseringen av Män som hatar kvinnor. Därför kommer motreaktionen idag.

Remixen släpps genom Paparkaka.com den 9 mars, dagen efter Internationella Kvinnodagen.
Det är mäns tur.

Om Grovt Initiativ och Nerd Life Deluxe.

Bakom bloggen Nerd Life Deluxe, och portalen Paparkaka.com, står Grovt Initiativ. Bakom detta alias står i sin 
tur Gustav Almestad, musiker och rappare, P3-sidekick och bibliotekarie. Främst behandlar bloggen feministiska, 
ekonomiska och etiska frågor, men också till stor del, som titeln antyder, nördighet – som intresse och egenskap 
mer än som schablon – och att hitta det stora genom det lilla och privata.

Paparkaka.com innehåller även den feministiska rap som ges ut under namnet JLA, samt en sedan sex år tillbaka 
månatligt uppdaterad Print Screen-dagbok.

Direktlänk till remixen: http://paparkaka.com/pstromrmx.pdf
Gustav Almestad

gustav@paparkaka.com
0736-225824
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Paparkaka och Nerd Life Deluxe presenterar

Mansförtryck och Kvinnovälde - Grovt Initiativ Remix

Grovt Initiativ remixar litteratur och debatt genom en omarbetning av Pär Ströms pamflettbok 
Mansförtryck och Kvinnovälde. Fördomar och förenklingar har äntligen bemötts ordentligt, 
direkt på plats, och ett nytt format är fött. Snart kan man även dansa till det.

Göteborg, 6 mars 2009


