FOKUS PÅ

MAKT – Emmeline Pankhurst och suffragetterna
I början av 1900-talet saknade brittiska kvinnor
rösträtt och kunde alltså inte påverka vilka som
skulle bestämma i landet. Emmeline Pankhurst
(1858–1928) grundade 1903 tillsammans med
sina döttrar Christabel och Sylvia organisationen
Women’s Social and Political Union (WSPU), som blev
en del av den brittiska rösträttsrörelsen.
Rörelsen kom att kallas för suffragetterna.
Det engelska ordet ”suffrage” betyder rösträtt.
Namnet hittades på av en engelsk tidning, som ville
förminska rörelsen genom att kalla medlemmarna
”de små rösträttskämparna”. Men suffragetterna var
allt annat än små och försiktiga.

Suffragetternas våldsamma kamp
Från början genomförde suffragetterna lagliga
demonstrationer, men protesterna trappades snart
upp. De protesterade genom skadegörelse som
att krossa fönster eller klottra politiska slagord.

Så småningom genomfördes också mordbränder
och bombattentat.
Flera av rörelsens medlemmar fängslades.
Emmeline Pankhurst fick tre års fängelse för att ha
legat bakom ett bombattentat mot finansministerns
hem. Efter kravaller våren 1914 ställdes 66 suffragetter inför rätta. Själva rättegångarna blev tumultartade när de åtalade skrek, kastade skor och
vägrade att uppge sina namn.
Suffragetternas våldsamma metoder hängde
samman med en stor frustration över att kampen
för rösträtt hade pågått så länge utan resultat.
Det räckte inte längre med artiga förhandlingar
utan krävdes betydligt tuffare tag för att få till
en förändring, menade de. Men det fanns även
rörelser som endast använde fredliga metoder,
som The National Union of Women´s Suffrage
Societies, NUWSS, som leddes av Millicent
Fawcett (1847–1929).

En suffragett arresteras efter en demonstration i London för kvinnlig rösträtt. Fotografiet är troligtvis från 1912.
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Emmeline Pankhurst talar inför en stor folkmassa på Wall Street, New York, 1911.

Varför var motståndet så stort?
Det fanns starka röster mot kvinnlig rösträtt vid
denna tid, både från män och kvinnor. Bland annat
var självaste drottning Victoria mot ett sådant
förslag.
En vanlig åsikt var att män och kvinnor var
olika och därför passade för olika slags sysslor
och ansvar. Att rösta var helt enkelt något som
lämpade sig för män. Ännu hade inte alla män fått
rösträtt – vore det inte bättre att kämpa för alla
mäns rösträtt när det var deras ansvar att försörja
och föra familjens talan? Mäns rättigheter borde
först vinnas innan det var aktuellt att även kämpa
för kvinnors, tyckte en del.
1918 fick brittiska kvinnor som fyllt 30 år
rösträtt. Det fanns flera orsaker till det. Utöver
den kamp som den brittiska rösträttsrörelsen

förde hade även kvinnors nya roller under första
världskriget 1914–1918 stor betydelse. Eftersom
kvinnor hade tagit över männens arbeten när
dessa deltog i kriget, ansåg fler att kvinnor också
skulle få vara med och bestämma.

UPPGIFTER
Redogör: Vilka var suffragetterna och vad
ville de?
Resonera: Hur kom det sig att kvinnor inte hade
rösträtt när de flesta män hade det under
denna tid?
Diskutera: Tycker du att det var rätt av suffragetterna att använda våld? Motivera ditt svar.
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