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En kvinna, Michelle Bachelet, har intagit Chiles presidentpost för 
första gången i landets historia. Är en förändring på gång för 
kvinnorna i det mansdominerade Chile?  

Möt tre generationers kvinnor där dottern Macarena Perez 
bryter mönstret. Men innan dess följ med på en debattkurs där 
kvinnorna tar sig ton.  
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Skratt och debatt 
 

– I dag ska vi debattera ett mycket viktigt ämne. Kan ni gissa 

vilket?  

Buden är många; uppfostran, hemmet, kvinnan, sexualiteten. Inget 

stämmer. 

– Vad är bäst, kycklinggrytan eller nötköttsgrytan?  

Läraren Raul Oberreuter ser nöjd ut. Han har lyckats dra ut på 

spänningen och jag har svepts med.  

 

Några minuter tidigare har hälsningsriten avklarats. Kvinnor, kvinnor och 

mera kvinnor. Femtio, sextio kanske fler. Kindpussar och stärkande kramar, 

värme och omsorg fyller det vitmålade rummet. Snart förstår jag att ämnet 

spelar mindre roll. De befinner sig i början av en utbildning i konsten att 

debattera och det viktiga är att prova på tekniken.  

Utbildningen arrangeras av Prodemu, en stiftelse som med sin 

kvinnoskola jobbar med att stärka fattiga kvinnors självkänsla och deltagande 

i samhället. Kvinnorna har alla genomgått en kurs i ledarskap året innan. 

Debattkursen ska förbättra deras förmåga att stå på scen och argumentera för 

sin sak.  

Scenen utgörs av en upphöjning i golvet, en decimeter hög. Där står en 

liten man med mikrofon i handen. Den instoppade skjortan är vit och håret 

kolsvart. Han ger ett allvarligt intryck.  

– Vill du vara snäll och komma upp och berätta vad vi gjorde förra 

lektionen?  

Han pekar på en kvinna som sitter på vänstra sidan av salen. Motvilligt 

reser hon på sig. Väl på scenen blir hon påtagligt nervös. 

– Får man ta hjälp av anteckningarna? frågar hon ängsligt 

– Ja, men gör det bara om du måste, säger läraren, Rigoberto Contreras, 

och låtsas bli irriterad. 
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I skolan och på universitetet i Chile är betygsskalan sjugradig. Hon får 

en fyra. Rigoberto parodierar friskt en sträng och gammalmodig 

universitetslärare.   

 

Stämningen är lekfull. Sten, sax och påse avgör vilket lag som ska 

argumentera för kycklinggrytan och vilket lag som ska få försvara 

nötköttsgrytans heder. Angelica Urbina som också lär ut debatteknik får 

coacha nötköttsgrytans lag. Det faller på Raul Oberreuters lott att instruera 

kycklinglaget. Lärarna är båda i tjugofemårsåldern och har tävlat i Rigobertos 

debattlag på universitetet Universidad de Santiago där han undervisar till 

vardags.  

 – Ni har tjugo minuter på er att brainstorma och komma på bra 

argument. Efter det kör vi igång med debatten. Då får vi äntligen veta vad 

som är bäst, kycklinggrytan eller nötköttsgrytan, säger Raul. 

Vita trädgårdsstolar i plast varvade med stolar i trä formar två ringar för 

vardera lagen. Ledare för kycklinggrytans lag är Erika Gatica som vann 

debattfinalen förra året. På den blå heltäckningsmattan sitter hon djupt 

koncentrerad, omringad av kvinnor.  

– Bra! Lyssna tjejer, det hon sa var jättebra, säger Erika. 

I tur ordning får alla bidra till argumenten som några utvalda sedan ska 

framföra under debatten. Raul ser till att alla i laget säger en bra sak om 

kycklinggrytan. Anteckningsblocken är framme och de fyller på listan allt 

eftersom.  

– Kycklingköttet är billigare, viskar någon.  

Det gäller att inte avslöja argumenten för det andra laget. Hemlighetsfulla 

och misstänksamma blickar riktas mot motståndarlagets ring av kvinnor. 

Vissa blir så ivriga att de knappt kan vänta på sin tur. Medan andra tycker att 

allt redan har blivit sagt. Rauls arbete består i att lugna och uppmuntra.  

– Om man köper en bit kött kan det vara segt och hårt, men en bit 

kyckling blir ju alltid mör när man tillagat den, säger en annan kvinna 

glatt.  

– Mycket bra sagt, säger lagledaren Erika och klappar på hennes knä. 
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Kvinnorna blir mer och mer engagerade. Surret stiger och blandas med 

ljudet från den brummande fläkten som ska hålla värmen ute. Fastän det är 

höst fortsätter sommarvärmen. Smala fönstergluggar släpper in det gula 

förmiddagsljuset. Alla vill vinna debatten och försvara sin gryta. Erika väljer 

vilka kvinnor som ska få föra fram lagets bästa argument.  

De tjugo minuterna är snart över och det är dags för kaffe. En 

metallbricka fylld med röda, gula, blåa och gröna karameller i cellofan ställs 

fram på en bänk bredvid närvarolistan. Anstormning sker mot det högra 

hörnet på scenen där ett litet bord står med termosflaskor och kakor. Några 

passar på att sälja hemmagjorda godsaker för att dryga ut kassan. Kex fyllda 

med kolakräm och doppade i choklad, en typisk chilensk godsak. Rigoberto 

klappar händerna för att dra till sig uppmärksamhet.  

– Jag fick precis reda på att personalen här på Prodemu har utlovat ett 

pris till det vinnande laget.  

Fikapratet tystnar.  

– Det vinnande laget kommer att få inget mindre än en utsökt 

skaldjursgryta!  

 Ännu en gång utbryter gälla skratt åt lärarens ironiska skämt. Med nya 

krafter tar kvinnorna sig an debatten. Nötköttslaget gör sin egen version av 

den gamla vänsterparollen och byter ut folket mot kossor ”Las vacas unidas 

jamás serán vencidas” (De enade kossorna kommer aldrig att besegras). 

Argumenten läggs fram systematiskt enligt en modell som de studerat. 

Mycket finns att säga om vilket kött som är det bästa till grytan. 

Kolesterolhalter och tillväxthormoner, doktorns ordinationer och 

smakupplevelser, mörhet och prisskillnad, tillgång till varan och 

fågelinfluensan. En deltagare från nötköttslaget har till och med skrivit en 

lovsång till nötköttsgrytan. Medan en lagkamrat håller i mikrofonen ställer 

hon sig stadigt på scenen och läser upp den med dramatisk röst och tillgjort 

allvar.   

 

Till slut ska juryn säga sitt. Det är ett svårt val och båda lagen har varit 

duktiga på att argumentera för sin gryta. Nötköttslaget visade mycket 

entusiasm men kycklinglaget var klarare i sitt budskap. Det vinnande laget 

blir därför kycklinggrytans.  

 6



 Utbildningen syftar till att utveckla deltagarnas argumentationsteknik så 

att de med självsäkerhet ska kunna göra sig hörda i samhället och delta aktivt. 

Kvinnorna ska känna sig stärkta och våga prata för sin sak i hemmet, på 

jobbet eller med politiker och ansvariga för att föreslå förändringar i 

bostadsområdet.  

 

Några dagar senare åker jag ut till lagledaren Erika Gaticas hem i förorten 

La Florida. Hennes liv tog en ny vändning efter att hon kommit i kontakt med 

Prodemu. Vid grinden möts jag av Erikas man. Han öppnar hänglåset som 

skyddar det lilla vita enplanshuset. Runt honom hoppar tre små hundar. En 

Yorkshire terrier och två blandraser vars ursprung hon inte kan precisera. 

– De är mina barn, för jag har inga egna, säger Erika. 

Hennes make hälsar men försvinner snabbt in i det bakre rummet där 

teven står på. Han förlorade jobbet för en tid sedan och har lite ströjobb här 

och där. Efter att Erika blev av med jobbet som sekreterare för sex år sedan 

satt hon mest hemma och gjorde ingenting. Hon var deprimerad och höll sig 

för sig själv. Den ettåriga frisör- och skönhetsutbildningen som hon gick gav 

henne jobb på en salong två gånger i veckan.  

 – Med min storlek är det inte så lätt att hitta den typen av jobb, säger 

hon och pekar på sig själv. 

Kroppen är kraftig. Ögonen är smakfullt målade med en nattblå 

ögonskugga som matchar hennes mörkblå dress. Erika kom i kontakt med 

Prodemu för lite mer än ett år sedan. Hon berättar med beundran om läraren 

Pilar Rodríguez. På ett rekryteringsmöte informerade hon om en tvåårig kurs 

om personlig utveckling som skulle starta i Erikas kvarter. Det var lärarens 

positiva och varma sätt som övertygade henne att hoppa på utbildningen. 

– För mig förändrades livet helt och hållet. Förut brukade jag säga att 

jag hade gjort en 360 graders vändning, men nu säger jag 180 i stället för 

annars är man ju tillbaka på samma punkt, säger hon och skrattar.  

 

Hon väntar otåligt på torsdagslektionerna som sträcker sig från halv fyra till 

sex. Engagemanget blev så stort att hon blev utsedd till klassens föreståndare. 

Och när en deltagare hoppade av från debattkursen ringde de Erika för att 

bjuda in henne till den också.   
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 – Jag har alltid varit social i kretsar där jag känner mig trygg, bland 

vänner och familj. Men så fort jag skulle prata inför andra människor ville jag 

gömma mig. Jag skämdes för hur jag såg ut. 

Under debattlektionen ber Rigoberto henne att komma fram till scenen 

och demonstrera hur man ska reagera på en motståndares argument. Ledigt 

ställer hon sig framför alla och skakar lätt på huvudet åt sidorna och ser föga 

imponerad ut. 

– Nu vågar jag ta plats och visa upp mig. Min horisont blev en helt 

annan och livet har blivit ett annat.  

 

Vi sitter i vardagsrummet vid matsalsbordet som täcks av en citrongul duk, 

som går i samma färgskala som väggarna. Bakom mig står en massiv 

trämöbel och på den står en ensam kortleksstor bild av en leende Erika och 

hennes man som kramar om henne. Hundarna söker hennes uppmärksamhet 

och hoppar ettrigt upp i hennes stora famn. En av dem blir snart otålig och tar 

en runda kring soffbordet.  

Från att ha gått ensam hemma har hon nu aktiviteter att göra nästan 

varje kväll. Personliga utvecklingskursen, förberedelser för att leda en kurs i 

ledarskap, som hon gick förra året, och som assistent i årets debattkurs.  

– Mina vänner som alltid tjatade på mig att gå ut och inte sitta instängd 

hemma får knappt tag på mig nu, säger hon belåtet.  

Hon förälskade sig i debattformen och säger att det är en teknik som 

hon aldrig kommer att glömma. 

– Det är som att lära sig addera eller subtrahera. När man väl har lärt sig 

det så sitter det.  

När jag frågar Erika om den nya presidenten har hon svårt att sitta still 

på stolen. Hon ser det som en triumf för alla kvinnor att Chile nu har fått en 

kvinnlig president. Liksom det var en triumf när kvinnor första gången fick 

rösta i ett presidentval 1952. Hon har alltid röstat i valen och berättar om sin 

mormor som var en av de första på plats för att registrera sig när kvinnor fick 

rösträtt.  

– På de här fyra åren måste hon visa att kvinnor kan vara lika bra eller 

bättre som president.  
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Hon tror att landet är på god väg att skapa bättre möjligheter för kvinnor. 

Men Erika beklagar sig över att det bara är fyra år som Michelle Bachelet har 

vid makten. Mandatperioden har nu förkortats från sex år till fyra. Att en 

förändring kommer att ske är hon övertygad om.   

– Det har redan visat sig i och med att hon tillsatte kvinnor på hälften av 

ministerposterna.   

 Erika säger att kvinnorna måste stödja varandra och att det finns viktiga 

saker som de kan ändra på själva.   

– Varför har vi så mycket manschauvinism? Jo, för att kvinnorna 

uppfostrar pojkarna fel. Det måste vi ändra på.  
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Utbildning stärker Chiles fattiga kvinnor  
 

Chile har varit en demokrati i 16 år och ett aktivt arbete för att förbättra 

kvinnans situation sker bland annat med kvinnostiftelsen PRODEMU och det 

kvinnoministerium, SERNAM, som bildades 1991.  

Båda inrättades i andan av de kvinnor som under diktaturregimen slogs 

för de mänskliga rättigheterna, och kvinnorna före dem som kämpat för rätten 

att rösta, studera och arbeta.  

Kvinnoministeriets uppgifter består i att lyfta fram kvinnofrågor och ge 

förslag på lagar och lagändringar som ska leda till jämställdhet mellan män 

och kvinnor. För att få bukt med det utbredda våldet mot kvinnor och barn 

stiftades 1994 en lag mot våld inom familjen. Tidigare ansågs problemet vara 

en del av familjens privata sfär.  

I samband med att diktaturen i Chile upphörde år 1990 bildade den då 

nyvalde presidenten Patricio Aylwins regering stiftelsen Promoción y 

desarollo de la mujer, PRODEMU. Presidentens fru Leonor Oyarzún blev 

stiftelsens ordförande. Stiftelsen Prodemu och dess kvinnoskola har kontor 

över hela Chile och arbetar med att utveckla och stödja fattiga kvinnor i deras 

närområden.  

Presidentfrun tar av tradition över ordförandeskapet vid 

regeringsskiften. Den unika situation som uppstod i mars i år när Chile fick 

sin första kvinnliga president störde ordningen. Utan presidentfru eller man – 

president Micelle Bachelet är ensamstående – utsågs Adriana Delpiano till 

första dam. Hon tar nu hand om de sociokulturella frågorna som tidigare 

tillfallit presidentfrun. 

– Kvinnoministeriet ger förslag på lagar medan vi här arbetar direkt 

med kvinnorna, säger Práxedes Peña Reyes.  

Sedan 1992 har hon jobbat på Prodemus regionala kontor: región 

Metropolitana som består av huvudstaden Santiago och dess förorter. 

Prodemu är en privat institution som årligen får sitt största bidrag från 

regeringen. Att inte tillhöra staten ger organisationen större frihet.  

– Det betyder att vi varje år kan anpassa våra program efter kvinnornas 

behov, säger Práxedes Peña Reyes. 
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I år är regeringens önskemål att fokus ska ligga på kvinnor och arbete. 

Antalet förvärvsarbetande kvinnor i Chile har ökat från 31, 7 procent, år 1990 

till 37 procent år 2005. Jämfört med grannlandet Argentinas 49 procent har 

Chiles kvinnor lång väg att gå.  

Bland Prodemus program finns utbildningar som är speciellt inriktade 

på att främja kvinnors deltagande i arbetslivet. En kurs handlar om eget 

företagande. Där får kvinnor mellan 18 och 55 år delta om de har ett 

enmansföretag som fungerat under sex månader. Tanken är att utveckla de 

egna initiativen så att de ger en högre avkastning.  

Marcela Montenegro arbetar ute i kommunerna med kvinnorna. Innan 

Prodemu sätter igång sina tvååriga projekt i en del av en kommun gör de en 

utvärdering av läget. De specifika problemen diskuteras tillsammans med 

kvinnorna och sedan bestämmer man gemensamt vad som ska göras. Inom 

Prodemu utgår man alltid utifrån kvinnornas behov och ser därefter till att 

ordna kurser enligt önskemålen.  

– Vi lockar med traditionella kurser i handarbete och matlagning för att 

sedan intressera kvinnorna för andra kurser i till exempel personlig 

utveckling.   

Práxedes Peña Reyes tycker att det har skett en förändring under de 

senaste åren. Kvinnorna intresserar sig nu i större utsträckning för annan 

utbildning än handarbete.   

Tanken med arbetet i kommunerna är att Prodemu ska hjälpa till med att 

bilda ett fungerande nätverk av kvinnor. Efter programmets slut ska 

deltagarna kunna arbeta vidare i sina kvarter och skapa positiva förändringar 

som gynnar dem och deras familjer. Kvinnorna stärks av att träffa varandra 

och utbyta erfarenheter. I kurserna som hålls i personlig utveckling arbetar de 

bland annat med att förbättra självförtroendet.  

– När de pratar och träffas vågar de berätta om sina problem. Det händer 

att kvinnor berättar att de blir slagna. Då kan vi hänvisa dem till andra 

organisationer eller berätta hur de ska gå till väga för att få hjälp, säger 

Marcela Montenegro.  

Prodemu arbetar med att informera kvinnor om deras rättigheter som 

medborgare men också inom arbetslivet. Man hyr in föreläsare som talar om 

allt från bröstcancer till nya lagar som berör kvinnan och familjen.   
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De tvååriga projekten som Prodemu startade för fyra år sedan riktar sig 

till fattiga områden, men inte extremt fattiga.  

– Vi arbetar också med extrem fattigdom men där behövs andra mer 

akuta lösningar. Det kan handla om att få mat för dagen, säger Marcela 

Montenegro. 

För att så många kvinnor som möjligt ska ha chansen att ta del av 

kvinnoskolans kurser är de gratis.   

 
 
 
 
 
 
 

Framsteg för kvinnan i Chile 
 
1877  Kvinnor tillåts studera på universitetet 
 
1926  Kvinnor röstar för första gången i kommunalval 
 
1949 Allmän rösträtt för kvinnor 
 
1951-1953 De första kvinnorna väljs in till parlamentet 
 
1952 Kvinnor röstar för första gången i ett presidentval 
 
1964 -1970  

Gravida kvinnor får ej avskedas från sitt arbete. 
 Företag med fler än 20 kvinnliga anställda måste inrätta spädbarnsomsorg.  
 Rätt till föräldrapenning före och efter nedkomst. 
 
1973-1990 Kvinnor kämpar organiserat för mänskliga rättigheter under diktaturen. 
 
1990 Kvinnostiftelsen PRODEMU bildas 
 
1992 Kvinnoministeriet SERNAM bildas  
 
1994 Lagen mot våld inom familjen stiftas 
 
1998 Graviditetstest vid eventuell anställning förbjuds 
 
2002 Den första kvinnliga försvarsministern 
 
2006 Den första kvinnliga presidenten   
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Kvinnoliv i tre generationer 
 

– Jag skulle aldrig kunna tänka mig rösta på en kvinna som 

president, säger Iris Araya.  

Men det var just det som en stor del av Chiles befolkning gjorde i 

presidentvalet den 15:e januari 2006 och numera är  Michelle Bachelet 

landets första kvinnliga president.  

 

Redan år 2002 skapade socialisten Michelle Bachelet historia när hon som 

första kvinna i Chile och Latinamerika intog posten som försvarsminister. 

Hon är en märklig fågel i Chiles konservativa landskap. Separerad och 

ateist.  

 

Iris Araya 84 år sitter på sängen bredvid sin man. På väggen hänger en 

inramad välsignelse undertecknad av påven som gratulerar med anledning 

av guldbröllopet. Hon bor i ett stort gult hus i Ñuñoa, en av Santiagos 

kommuner. När Iris och hennes make flyttade hit för femtio år sedan var det 

en bra del av staden att bo i, men med åren har området börjat förfalla. I 

femtiosju år har hon varit gift. Det är svårt att få till lediga stunder under 

dagen för att intervjua henne. Maken som är sjuk vill ha henne vid sin sida 

konstant. All tid ägnas åt honom.  

Iris sitter med benen i kors i den lilla matsalen och äter blåsvarta 

vindruvor. Fingrarna med de perfekt mandelformade naglarna plockar 

elegant druvan från klasen. Hennes pappa var konservativ och höll barnen 

hemma och lät dem sällan gå på fester eller träffa vänner. Iris värld bestod 

av skolan och hemmet. Hon gick från att vara den goda dottern till den goda 

hustrun som sällan ifrågasätter saker.  

Pappan ville att döttrarna skulle studera och få en titel. Men han såg 

ingen mening med att de utövade yrket. Enligt honom var kvinnans plats i 

hemmet.  

– Det var lite absurt, men han hade sina idéer, säger hon och rycker på 

axlarna.   

      Iris var en av få kvinnor i sin klass när hon började studera juridik år 
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1940. En bukhinneinflammation tog hårt på henne under studietiden och 

hon avslutade aldrig sina studier. Istället bestämde hon sig för att arbeta som 

låg – och mellanstadielärare när en ledig plats annonserades.  

– Jag hade velat fortsätta arbeta men när jag gifte mig var det uteslutet. 

Det var underförstått och förutbestämt. Jag tänkte aldrig mer på det efter att 

jag började få ena barnet efter det andra.  

Åtta barn födde hon på fjorton år. En armé av barn, barnflickor och 

hemhjälp ockuperade huset. Familjeplanering existerade praktiskt taget inte 

i det katolska Chile.  

– Barnen kom och man var lycklig, man resignerade.  

De politiska idealen har hon ärvt av sin far som var borgmästare och 

tillhörde den konservativa högern. Hon tror inte att en kvinna kan tas på 

samma allvar som en man inom politiken.  

– Män är mer auktoritära och kan bestämma och leda bättre. Dessutom 

har vi ju alltid varit ledda av män. För mig är det svårt att ändra inställning 

vid det här laget. 

 

Iris har uppfostrat tre döttrar. Jag träffar det tredje barnet i syskonskaran, 

Maria Berta Alarcón. Hon står i köket på dottern Macarenas lantställe och 

lagar en äppelefterrätt. Fyra ägg, sju till åtta gröna äpplen som barnbarnet 

har plockat i trädgården.  

 – Det här är en efterrätt från när vi var små. Mamama – vilket är Iris 

smeknamn inom familjen – brukade alltid laga den, säger Maria Berta. 

Högra handen vispar äggvitorna medan den vänstra rör om smeten. 

Barnbarnet ber om en plastpåse och en tredje hand verkar finnas för också 

den trollas fram på ett ögonblick.  

Maria Berta gifte sig innan hon gått ut universitetet och tre månader 

efter bröllopet blev hon gravid. Hon hade ingen tanke på att planera 

barnafödandet och hon hade hört att man kunde bli steril av p-piller. År 

1975 tog Maria Berta sin examen som socionom men valde att stanna 

hemma med barnen. 

– Min lön hade gått åt till att betala för en barnflicka. Den allmänna 

barnomsorgen var så dålig på den tiden, säger hon. 
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När barnen var större och hon hade möjlighet att arbeta var det för sent. 

Alltför lång tid hade passerat och hon stod utanför arbetsmarknaden.   

 

Maria Berta säger att en del av henne inte förverkligades då hon stannade 

hemma med barnen. För henne var det viktigt att dottern Macarena 

utbildade sig och arbetade så att hon fick egna inkomster och kunde 

bestämma över sig själv. 

Hon har ansträngt sig för att uppfostra dottern och de två sönerna på 

samma vis. När Maria Berta växte upp tyckte hon att pappan alltid gjorde 

skillnad mellan pojkarna och flickorna. Pappan beskriver hon som machista 

vilket kan översättas till manschauvinist. – Ett ord som jag stöter på under 

alla mina samtal då jag frågar om hur det är att leva som kvinna i Chile. 

”Chile es un país muy machista” säger de. (Chile är ett land som är mycket 

manschauvinistiskt.)  

– Allt det som pojkarna gjorde var häftigt. De kunde komma hem sent 

och ha flickvänner. Och om så behövdes var det flickorna som skulle hjälpa 

till med att bädda sängarna. Nu är det vanligare att männen hjälper till i 

hemmet.  

Maria Berta tror att det beror på att hennes generation har uppfostrat 

barnen på ett annorlunda sätt. Att maken inte hjälper till på minsta vis säger 

hon utan bitterhet, bara som ett faktum.  

Inombords kämpar Maria Berta med hur hon vill att dottern ska ha det 

och hur hon tycker att dotterns två barn borde växa upp. 

– Jag tror att kvinnor har vunnit mycket på senare år men också förlorat 

en del. 

Hon är med dottern Macarenas barn så mycket som möjligt för att 

kompensera för den tid som de är ifrån sin mamma. Arbetsdagarna är långa 

i Chile och det är vanligt att man är hemifrån från åtta på morgonen till åtta 

på kvällen.   

 

Efterrätten tillagas i ugnen. Söt maräng- och äppeldoft har letat sig in i 

vardagsrummet. Där sitter vi på soffan och pratar om landets nya president. 

Maria Berta tror inte att en kvinna hade blivit vald till president för tio år 
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sedan. Att det har hänt i det här landet som är så ”machista” som hon 

uttrycker det, kan hon inte riktigt förstå själv.  

– Det är ett sociologiskt studiefall.  

Hon pekar på det faktum att Chile långsamt öppnat upp sig till 

omvärlden efter diktaturen. Kvinnoförtrycket var en del av det allmänna 

förtrycket. Maria Berta lägger handen mot kinden och ler fundersamt. Sedan 

rycker hon till som om att hon just kommit på något och ropar: 

– Luisa, visst var det så att militären under diktaturen inte ville att 

kvinnorna skulle använda byxor!  

Hemhjälpen Luisa Diaz står och torkar glasen som hon nyss diskat.  

– Jo, det kommer jag ihåg, säger hon lite försynt fast samtidigt 

exalterat. Luisa berättar om en dag då hennes väninna stod i brödkön och en 

militär kom fram och skällde på henne. Väninnan var klädd i långbyxor och 

han tog fram bajonetten och skar sönder båda byxbenen.  

In kommer Maria Bertas äldsta son dragandes med sin fyraåriga son. 

Han har fått reda på vad vi pratar om och säger retsamt till sin fru som också 

står i köket och fixar. ”Vaddå är Chile ett väldigt ojämlikt land?” 

Frun tittar på honom med ett smått indignerat ansiktsuttryck.  

– Snälla du, tänk bara på löneskillnaderna. Och männen hjälper 

vanligtvis inte till i hemmet. Du är ju ett undantag.    

Ett jordgubbsläppstift kommer farandes och slår mig i huvudet. Det är 

deras tvååriga dotter som vill att jag ska öppna det.  

 

Efter lunch pratar jag med Maria Bertas dotter Macarena Perez som har 

kommit till sommarhuset med sina två barn och sambon. Han vill sitta med 

under intervjun och Macarena lutar ryggen mot honom där de sitter på 

soffan. Efter några minuter har han tappat intresse och reser sig upp för att 

gå. 

Macarena gifte sig vid nitton års ålder och hon bestämde sig för att 

försöka bli gravid kort därefter. Med ett halvår kvar på universitetet födde 

hon sin dotter år 1997. Under de första åren blev Maria Berta som en mor 

för Macarenas dotter Sophia. Macarena gjorde ett strategiskt val. Då hon 

sökte arbete skulle det vara lätt att säga att hon inte tänkte skaffa flera barn. 

Vid trettio års ålder är Macarena, som utbildade sig till civilekonom, 
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ansvarig för ett bankkontor. Hon har klättrat snabbt på karriärsstegen och 

vet sitt värde på jobbet. En manlig kollega som hade samma position som 

hon på banken tjänade tjugo procent mer än vad hon gjorde.  

– Han gjorde dessutom ett mycket sämre jobb än vad jag gjorde.  

När Macarena fick reda på hur det stod till krävde hon samma lön och 

fick det. Löneskillnaden i Macarenas fall hör till de mindre. Ju högre upp 

man kommer i utbildningsnivå ju högre blir också löneskillnaderna. I vissa 

fall är de så stora som fyrtio procent. Macarena trivs med sitt arbete. Efter 

de avklarade studierna var arbete en självklarhet. 

– På mammas tid var utbildningen för en kvinna mest för syns skull. 

Nu utbildar sig kvinnor men till skillnad från då utövar de sitt yrke i mycket 

större utsträckning, säger Macarena  

 

När äktenskapet inte blev som hon hade hoppats var det ekonomiska 

oberoendet till stor hjälp. Makens våldsamma temperament gjorde att hon 

till slut bestämde sig för att separera från honom. Innan dess hade hon 

ryggat tillbaka från beslutet eftersom att det är illa sett av samhället. 

– Min mamma pratade inte om ämnet och hoppades länge på att jag 

skulle gå tillbaka till min man.  

Under de två åren som följde fortsatte mormodern Iris att fråga efter 

hennes man.  

– Jag var tvungen att säga till henne flera gånger att jag inte längre 

levde tillsammans med honom. Och att jag inte hade tänkt sitta vid min 

makes sida så som hon gör, bara för att det anses vara det rätta.  

Alla hade åsikter om ämnet fastän att hon inte bett om dem. De flesta 

tyckte att det var synd att hon valt fel make men att hon borde stå sitt kast 

och att det ändå var bäst att fortsätta vara gift. Men hon ser en 

generationsskillnad i reaktionerna. När de jämnåriga kusinerna fick reda på 

att hon separerat hörde de av sig och deras inställning var en annan. Hon var 

första barnbarnet som gifte sig. Nu är hon den första och enda i släkten som 

har separerat. Efter hårt motstånd från den katolska kyrkan blev skilsmässor 

lagliga i Chile i slutet av 2004. Skilja sig kan Macarena göra först i år. Då har 

hon levt separerad i tre år. Det är vad som krävs när man ensidigt begär ut 

skilsmässan.    
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– Jag visste att jag var tvungen att vara den första med något. Men jag 

tröstade mig med att det redan hade hänt hemska saker i släkten bland de 

trettio barnbarnen.  

Hon himlar med ögonen som för att förbereda mig på det bisarra hon 

ska säga. 

– Min kusin Carola har flyttat in hos pojkvännen och de lever 

tillsammans som sambos. Och min andra kusin Kristina fick ett barn utan att 

vara gift. Att vara separerad i det chilenska samhället är inte lätt. Alla frågar 

efter din man och när de får reda på att du är ensamstående tar folk avstånd 

från en. Nästan som att de tror att det är en smittsam sjukdom.  

Hon gick från att ha varit en respekterad fru till flickan som var lätt på 

foten.  

– För männen är man bara tjejen som de tror att de kan få i säng. Och 

för kvinnorna är du skurken som ska ta makarna ifrån dem.  

 

Då Macarena gick ut med kompisarna som var singlar låtsades hon också 

vara det för att undvika alla frågor och förutfattade meningar. Sambon som 

var klient på banken ringde henne på arbetet under ett halvår innan hon gav 

honom sitt hemnummer. Hon var så skeptisk och ville inte träffa ännu en 

man som bara var ute efter en sak. Sedan ett år tillbaka lever hon och barnen 

tillsammans med honom och hans två döttrar. När det gäller uppfostran har 

hon klart för sig att hon inte vill göra någon skillnad mellan dotter och son. 

– Jag försöker uppfostra min dotter och son på samma sätt. Jag vill inte 

att min son Carlo ska bli en sådan man som inte ens kan laga ett ägg och 

därför dör utan en kvinna vid sin sida. Till exempel har jag aldrig i mitt liv 

sett min pappa diska en tallrik. 

Sambon som Macarena beskriver som mycket machista anstränger sig. 

Hans familj skrattar åt honom för att han lagar frukosten på helgerna.  

– Det är så det är, säger hon uppgivet.   

Kudden som har legat i knäet kastar hon åt sidan och säger sedan 

bestämt:  

– Men om jag har gjort lunchen så får han diska! Så enkelt är det.  

 

 

 18



 

Arbetsrapport 
 
Ämnesval 
Ämnesvalet var kvinnans ställning i Chile. Jag ville se hur kvinnors situation och 

villkor såg ut i dagens Chile. Att Chile hade fått sin första kvinnliga president var 

utgångspunkten. 

 
Syfte 
Jag ville se hur den påstådda machokulturen gick ihop med den senaste tidens 

förändringar. Jag var intresserad av att visa hur regeringen och andra organisationer 

arbetar med jämställdhetsarbete. Kvinnans ställning påverkas i viss mån av den 

sociala tillhörigheten och Chile är ett land med stora klasskillnader, därför var mitt 

syfte också att porträttera kvinnor från skilda samhällsskikt. Artikelserien skulle kunna 

publiceras i en dagstidning eller ett samhällsmagasin.  

 
Research 
Jag använde mig mycket av Internet för att läsa om olika kvinnoorganisationer som 

var verksamma i Chile. Kvinnoministeriets hemsida var till hjälp samt en journalist 

som arbetade på kvinnoministeriet. Besök och samtal på kvinnoministeriets 

informationsavdelning, som var till för allmänheten, var av intresse fastän att jag inte 

använde mig av informationen i det slutliga arbetet. Utrikesdepartementets rapporter 

från 2004 och 2005 gav bra information och en översikt av läget i landet. Samtal med 

kvinnor i deras vardag gav också tips om hur jag skulle inrikta mitt arbete. Kontakten 

som jag tog på Prodemu var till stor hjälp då jag fick tillfälle att besöka flera av deras 

projekt.  

 
Form och gestaltning  
Jag valde att lägga tonvikten på reportaget och personporträttet. Jag tyckte att de 

formerna passade bäst för mitt syfte då jag ville gestalta den chilenska kvinnan och 

utvecklingen som har skett.   

 
 

 19



 
Etiska överväganden  
Innan jag åkte iväg till Chile diskuterade jag och min handledare om ett eventuellt 

personporträtt med tre generationer kvinnor som form. Vi pratade om problem som 

kunde uppstå om jag intervjuade släktingar i Chile. Gemensamt kom vi fram till att det 

inte utgjorde ett problem då jag inte befann mig i någon beroendeställning. Samt att 

kvinnorna intervjuades om sina liv i egenskap av privatpersoner.    
 

Citatkontroll 
Jag har översatt citat och text som berör intervjupersonerna. Kontrollen har skett via 

e-post men också via telefon då e-post kontakt inte har varit möjlig. Maria Berta 

Alarcón höll på att flytta under tiden och hade inte tillgång till Internet och telefon 

användes då. För att kontrollera Iris Arayas citat var telefon det enda alternativet.  
 

Källor 
Muntliga: 
Erika Gatica - debatt på Prodemus regionala kontor, Santiago (2006-04-27) 

- intervju i hemmet (2006-04-03) 

- lektion i personlig utveckling (2006-04-04) 

Marcela Montenegro - intervju, Prodemus regionala kontor, Santiago (2006-04-28) 

Práxedes Peña Reyes - intervju, Prodemus regionala kontor, Santiago (2006-04-28) 

Raul Oberreuters - debatt på Prodemus regionala kontor, Santiago (2006-04-27) 

Rigoberto Contreras - debatt på Prodemus regionala kontor, Santiago (2006-04-27) 

Iris Araya - intervju, Santiago (2006-04-23) 

Macarena Perez - intervju, Olmue (2006-04-30)    

Maria Berta Alarcon - intervju, Olmue (2006-04-30) 
 

Tryckta:  
Sidas rapport ”Swedish support for gender equality in Chile” (1997) 

Kvinnoministeriets rapport “Los advances de las mujeres en democracia” (2003) 

Informationstext från Prodemu om stiftelsen och kvinnans framsteg (2006) 
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Otryckta: 
Kvinnoministeriets hemsida www.sernam.cl

Prodemus hemsida www.prodemu.cl

Utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter i Chile (2004) 

www.manskligarattigheter.gov.se  
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