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Är sanningen
förhandlingsbar?

ledare

FÖR ETT ANTAL ÅR SEN råkade jag ut för en manlig företags ledare 
ur kategorin »chefer från helvetet«. På nätterna brukade han 
mejlbomba sina anställda med utskällningar över saker de inte 

hunnit med, och på dagtid hände det ofta att nån i personalen bröt 
ihop. Men fick chefen se det stampade han i golvet och vrålade ut över 
kontorslandskapet: »Det är MIG det är synd om!«

OCH IBLAND HÖR JAG DENNA smått komiska fras eka i bakhuvudet 
när offentlighetens ljus riktas mot männen, inte som bärande bjälke 

i det patriarkala könsförtrycket, utan som offer för det. Män lider 
också av machonormer och skeva manlighetsideal, hävdas det. 
De måste kämpa mot rollen som förtryckare lika mycket som 
kvinnor behöver kämpa mot dess konsekvenser. Vi ska alltså 
dela skulden lika, som om vardagssexismen och våldet vore 
ett nollsummespel.

PÅ SAMMA SÄTT har sanningsbegreppet relativiserats till 
att hamna »någonstans i mitten«. Om en kvinna uppger 
att hon blivit sexuellt ofredad av en man och mannen 
redovisar en helt annan historia (vilket så gott som 
undantagslöst gäller vid den här typen av brott), då ska 
dessa två versioner väga lika tungt så länge ingen rättslig 
prövning ägt rum. Det gör att kvinnans utsaga framstår 

som överdriven medan den anklagade mannen får sin 
skuld nedskriven.

ORDSPRÅKET »det är inte ens fel att två träter«, som brukade 
användas för att släta över vanliga vardagsgnabb tycks nu ha 

blivit en riktlinje för hur jämställdhet ska uppnås. Men mäns 
övergrepp på kvinnor är aldrig bådas fel, det våldet kan per defi-

nition inte vara jämställt, eftersom det utgör jämställdhetens själva 
antites. Att det finns två versioner av brottsfall där män förgripit 
sig på kvinnor har noll 
betydelse. För det är bara 
en version som är sann. 
Och det är bara den 
som talar sanning 
det är synd om.



UTMÄRKT KULTURTANT

24

innehåll

AVTRYCK
4 Asia Argento var en av metoo-pionjärerna som avslöjade Weinsteins 
maktmissbruk och systematiska sexövergrepp. En tid senare anklagades 
hon själv för sexbrott.

INZOOMAT
5 Har feminismen gått för långt nu igen? Hur mycket metoo ska de stackars  
oskyldiga männen behöva tåla? Vi minns alla berömda förövare och våld-
täkterna de säger att de aldrig begått. För män ljuger aldrig – de bara 
blånekar.

NÄRKONTAKTEN
12 Ebba Witt-Brattström talar med Kajsa Ekis Ekman om varför män 
aldrig tror på kvinnors berättelser, varför de bara kan tycka synd om sig 
själva, om kvinnorna som försvarar dem och om urvrålet som stiger upp 
ur historiens svarta hål.

GRANSKAT
17 Mäns lögner om kvinnor och lögnen om kvinnors lögner om män. 
Kvinnotryck redovisar vad som är sant och falskt och vilka lögner som slår 
hårdast.

VERKLIGHETSCHECKEN
20 Svea är namnet på en nybildad kvinnojour i Kumla. Där lyssnar de på 
kvinnors berättelser och funderar aldrig över om de är sanna eller inte.  

FRITIDSLINJEN
22 Emma Knyckare som planerar ny Statementfestival och kommer ut 
med en bok om projektet, kvinnlig superhjälte som för en gångs skull 
inspirerar, Instagramkontot Kvinnokliniken och podden Hysteria som blivit 
storfavoriter och annat kulturellt aktuellt.

UTMÄRKT KULTURTANT
24 Agnes Jacobsson om nya seriealbumet Psycho Girl, där en psycho- 
kille som är rädd för att binda sig istället binder upp tjejen genom att  
ömsom locka, ömsom avvisa tills hon blir galen av förvirring. Men när  
hon äntligen reagerar sunt och blir galen av ilska är hon en psycho girl. 
Igenkänning?

ROKSNYTT
26 Gott och blandat om vad som hänt och vad som komma skall.

12
NÄRKONTAKTEN
Efter skilsmässan från  
Horace Engdahl kom Ebba 
Witt-Brattström ut med en 
bok om ett äktenskap där 
mannen utövade våld. Då 
fick hon höra att barnen 
kunde må dåligt. Av boken. 
Sidan 12

5

TEMA: SYND OM MÄN? 
När ska kvinnor och tjejer bli 
snälla och sluta skälla? När ska 
män sluta trycka ner, trakassera 
och våldta kvinnor och tjejer? 
Och ljuga om det?

Sidan 5–11
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DEN BITTRA HÄMNDEN
Metoo gav Asia Agento mod att vittna om Weinsteins våldtäkt. 
Hon visste inte att det skulle förstöra hennes liv,

avtryck

Vittnade mot Weinstein 
och blev själv uthängd för sexbrott
Asia Argento var en av frontfigurerna i metoo-uppropet. Men när hon trätt fram och berättat att Weinstein 
våldtagit henne blev metoo hennes eget fall. En yngre manlig skådespelare påstod att hon tvingat honom till 
sex när han bara var 17 år. Rörelsens motståndare brast ut i skadeglatt jubel – nu skulle »metoo-uthängarna«  
få smaka på sin egen medicin. Kvinnotryck tycker sig dock känna igen mönstret.
TEXT: ELLINOR GOTBY ERIKSSON | FOTO: TT

Knappt hade stormen runt Weinsteinskandalen bedarrat 
innan det var dags att rikta fokus mot kvinnorna som 
blåst i visslan. Nu skulle deras motiv granskas. En av dem 

var Asia Argento, som i internationell skvallerpress nedvärderades 
till en föredetting, vars enda syfte med metoo-vittnes målet var 
att få uppmärksamhet och sympatier. Men något halvår senare 
släpptes bomben som slog både hennes liv och trovärdighet 
i spillror. Jimmy Bennett, en 20 år yngre tidigare motspelare 
till Argento, klev fram och anklagade henne för att ha tvingat 

honom till sex när han var 17 och därmed minderårig enlig 
kalifornisk lag.

PEDOFILRYKTENA LEDDE TILL ATT Asia Argento, som nyligen 
blivit änka, förlorade sitt jobb som jurymedlem i italienska 
X-Factor, och att hennes son fick bo på heltid hos sin pappa i en 
annan delstat, uppger den brittiska nyhetssidan Mirror.uk. 

Vänsternyhetssidan Spiked-online, som riktat upprepat hård 
kritik mot metoo frossar i Argentos förlorade heder men tycker 
ändå inte att omvärlden har varit tillräckligt bestraffande mot 
henne, vilket den manlige skribenten ser som bevis på att metoo- 
rörelsen är ihålig och selektiv som bagatelliserar kvinnors sexuella 
ofredanden och överdriver mäns klumpiga men oskyldiga 
raggningsförsök.

Det är samma typ av invändning som dyker upp varenda gång 
mäns våld mot kvinnor är på tapeten. »Kvinnor misshandlar 
minsann män också, vad gör ni åt det?«

MEN HUR MYCKET vet vi då om vad som inträffat mellan Asia 
Argento och Jimmy Bennett?

De möttes första gången 2004, när Asia spelade rollen som mor 
åt Jimmy i filmen »The heart is deceitful above all things«. Efter 
sporadisk kontakt via sms träffades de igen 2013 på ett hotellrum, 
där de sannolikt hade sex. Jimmy har postat nakenbilder på sig 
själv till Asia vid upprepade tillfällen sedan dess. När Asia gick ut 
med sina våldtäktsanklagelser mot Weinstein var Jimmy utfattig 
och hade försökt stämma sin egen familj på miljonbelopp. Nu 
utpressade han istället Asia på 380 000 dollar. Hennes framlidne 
make, den kände stjärnkocken Anthony Bourdain, betalade 
Jimmy 250 000 dollar, antagligen i hopp om att han skulle lämna 
dem i fred. Vilket han uppenbarligen inte gjorde. 

UNDERLIGT NOG VISAR denne Jimmy Bennett skrämmande lik-
heter med nidbilden av många kvinnor som trätt fram i metoo- 
rörelsen – en bitter typ med misslyckad karriär som råkade bli 
förälskad efter ett one-night-stand och tar chansen att hämnas.

Jimmy Bennett anklagade henne  
för att ha tvingat honom till sex när 
han var 17 och därmed minderårig  
enlig kalifornisk lag.
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NU HAR FEMINISMEN 
GÅTT FÖR LÅNGT IGEN

DET ÄR SYND om männen. Så lyder budskapet i en  
ny manlig väckelserörelse, ledd av den kanadensiske 
psykologiprofessorn Jordan B. Peterson, som nu fått 
sin bergspredikan att eka ända in i våra vardagsrum. 

SAMMA TONGÅNGAR ekar inom svensk offentlighet. 
Pojkar som halkat efter i skolan behöver stimulans
åtgärder och män som våldför sig på kvinnor behöver 
stödresurser. Killar och män har det helt enkelt jobbigt. 

OCH FÖR DET måste faktiskt tjejer och kvinnor också ta 
sitt ansvar. Feminismen har gått för långt, se bara på 
hur metooupproret gick överstyr. 

DÄRFÖR ÄR DET dags att backa nu: Slänga ut husfeminis
ten, släppa in huskvinnan och låta kuken och knytnäven 
sköta resten. Men inte gråta! Det är ju männen det är 
synd om.
TEXT: UNNI DROUGGE   I LLUSTRATION: LISA MEDIN

inzoomat
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I metoo-debattens efterspel har många  
som visat medlidande med utpekade män 

samtidigt passat på att lufta den ingrodda van-
före ställningen om att kvinnor ofta fabricerar 
våldtäktsanklagelser. Männen däremot, de 
ljuger inte om sexövergrepp. De bara nekar. 
Kvinnotryck har valt ut ett gäng kända  
våldtäktsförnekare.  

Män ljuger inte, 
         de bara blånekar

Prasselpresidenten

Ingen har ännu överträffat Bill Clinton i de mäktiga männens 
ljugarliga. När nyhetsbomben detonerade 1998 om att han 
haft ett sexuellt förhållande med den då 22åriga prakti

kanten Monica Lewinsky, höll presidenten en presskonferens i 
Vita huset med hustrun Hillary bredvid sig. Där fällde han den 
legendariska lögnen: »Jag har INTE haft sexuellt umgänge 
med den kvinnan, Miss Lewinsky!«. Då hade Clinton redan 
några år tidigare mot en ansenlig summa pengar fått en annan 
kvinna, Paula Jones, att dra tillbaka sin stämning mot honom 

för sexuella trakasserier. Misstankar om att han skulle ha försökt 
tysta Monica Lewinsky avfärdade han dock bestämt som falska 
beskyllningar.

Han visste inte att Lewinsky anförtrott sig till den äldre 
och erfarna Linda Tripp, tjänsteman på Pentagon. Tripp hade 
bandat deras samtal och också bett om att få förvara den blå 
klänningen med Clintons spermafläckar. När de pikanta detaljer 
Linda Tripp samlat på sig radades upp inför världens ögon 
tvingades Clinton erkänna. Men i den följande utredningen om 
hans menedsbrott, hävdade presidenten att han nekat i tron 
att det inte räknades som sexumgänge att ta emot oralsex. 
Och för all del – om världens mäktigaste man bestämmer sig 
för att munknulla en ung tjej, är sexuellt umgänge en felaktig 
term. Det rätta ordet är våldtäkt.

Flera år efter avslöjandet blev Monica Lewinsky diagnos
ticerad och behandlad för posttraumatiskt stressyndrom. I 
samband med metooupproret har Hillary Clinton fått frågan 
om hur hon ser på Lewinskyaffären idag. Hennes svar, att 
Lewinsky var en vuxen kvinna, har lett till en storm av kritik.

Linda Tripp fick sparken från Pentagon utan giltig anledning. 
Hon driver idag en butik tillsammans med sin man i en liten 
håla i Virginia.

inzoomat

Monica Lewinsky FOTO: ZENNIE62/FLICKR

ILLUSTRATION: 

KISSPNG
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Skivbolagsdirektören

B illy Butt syntes ofta i Stockholmsvimlet med sin flam
boyanta stil och färgglada kostymer. Han hade eget skiv
bolag och kunde skryta med att ha signat Lisa Nilsson 

efter att hon vunnit en stor talangtävling. Hans mansgriseri 
bet dock inte på den blivande sångstjärnan som blixtsnabbt 
bemötte hans krav på att hon borde banta med den odödliga 
frasen: »Jag sjunger inte med rumpan«. Däremot fungerade Lisa 
Nilssons framgångar som lockbete för tjejer som drömde om en 
scenkarriär. Men till sist brast bubblan och 1993 dömdes skiv
bolagsdirektören för våldtäkt på nio unga kvinnor. Sammanlagt 
var det 24 kvinnor som upp
gav att han förgripit sig på 
dem. Eller, som Jan Guillou 
uttryckte det i ett försvarstal 
för Billy Butt, hade ställt sig i 
»hämnarkön«. 

Billy Butt har förgäves 
sökt prövningstillstånd i hov
rätten upprepade gånger, 
men vägrar ge upp sin kamp 
mot rättvisan. 

Kungen av Innelistan

Som enväldig härskare över Aftonbladets innelista, utan 
konkurrens från dagens digitala flöden, var Tom Hjelte 
en person de flesta i nöjesbranschen var rädda att stöta 

sig med. Ville det sig illa kunde de ju fästas vid skampålen i 
den fruktade Utelistan. 

Sin egen före detta flickvän valde han att istället binda 
fast i sängen och under knivhot våldta henne både oralt och 
vaginalt. Han dömdes 2001 till två och ett halvt års fängelse 
för våldtäkt, samt för att ha misshandlat henne vid omkring 15 
tillfällen. 

Tom Hjelte förnekade dock våldtäkten och sa att han endast 
slagit henne en enstaka gång – i självförsvar.

Operastjärnan

Tito Beltrán, som var ett av de stora affischnamnen 
under Rhapsody in Rockturnén 1999, brukade ofta 
erbjuda massage, och när han frågade den 18åriga 

barnflickan som följt med skådespelaren Maria Lundqvist tack
ade hon ja och följde med till hans rum. Men någon massage 
blev det inte. Det blev istället en våldtäkt. Barnflickan var i 
upplösningstillstånd men vågade ändå inte anmäla, eftersom 
hon kom från ett strängt kristet hem. 

Först 2007 tog före detta polisen Monica DahlströmLannes 
tag i fallet sedan hon blivit kontaktad av pappan till en ung 
flicka från Kungsbacka som operasångaren utnyttjat sexuellt. 
För detta hade han blivit friad i rätten. Barnflickan, som nu 
blivit vuxen, gick med på att äntligen göra en polisanmälan. 
Åtal väcktes och ett stort medierabalder följde, där en mycket 
upprörd Beltrán hävdade sin oskuld. Men Carola Häggkvist, 
som hade pratat med barnflickan dagen efter våldtäkten, klev 
in som ännu ett nyckelvittne vid sidan av Maria Lundqvist, 
varpå tingsrätten fann Beltrán skyldig. Efter sin överklagan till 
hovrätten skärptes straffet eftersom han då fälldes även i det 
andra målet, och han dömdes till två och ett halvt års fängelse 
för våldtäkt, sexuellt utnyttjande av underårig och övergrepp 
i rättssak. 

Han nekades prövning i Högsta domstolen och återvände 
till Chile, där han bland annat fick sitta i juryn till tevesuccén 
Xfactor. Det var när han skulle uppträda i anslutning till Inter
nationella kvinnodagen 2017 som många protesterade och 
krävde att han ströks ur programmet. Kanske var det därför 
som han ett par månader senare ansökte om nytt prövnings
tillstånd i Högsta Domstolen. Det avslogs 2018. 

Under den uppmärksammade rättsprocessen blev Monica 
DahlströmLannes hårt ansatt och påstods ha konspirerat 
bakom kulisserna. Maria Lundqvist fick leva under beskydd 
efter anonyma hot mot henne och barnen. Hon tyckte det var 
fruktansvärt att sitta i rätten och se någon ljuga. »Men det var 
värt det, för sanningen«, summerade hon.

Skampåle
FOTO: PIXABAY Carola Häggkvist  FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Lisa Nilsson  
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS
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Nätpiraten

Den så kallade Irakläckan från Wikileaks slog världen 
med häpnad och Julian Assange, en av grundarna 
till sajten, ställde sig i strålkastarljuset. Firad som en 

sanningens apostel turnerade han runt jorden, men efter sitt 
nedslag på svensk mark 2010 blev han en fallen ängel. Två 
kvinnor som deltagit vid en middag till hans ära anmälde honom 
för att ha förgripit sig sexuellt på dem. Assange häktades i sin 
frånvaro på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, sexuellt ofre
dande och olaga tvång. Han nekade till brotten och hävdade 
att anklagelserna var en del i den politiska förföljelsen mot 
honom som visselblåsare. En rad internationellt erkända namn 
hjälpte också till att putsa upp hans martyrgloria. Det kan ju 
inte rimligtvis vara så att en man som bidragit till viktiga avslö
janden om USA:s krigsmaskineri också kan ha gjort sig skyldig 
till sexuella övergrepp. Väl?

Efter många och invecklade rättsliga turer beslöt sig den 
svenska överåklagaren 2017 för att lägga ner förundersökningen 
och häva häktningsbeslutet mot Assange, som sedan 2012 
gömt sig på Ecuadors ambassad i London, där han beviljats 
politisk asyl.

Julian Assange FOTO: ANONYMOUSKulturprofilen

I skydd av sitt äktenskap med Katarina Frostenson, uppburen 
poet och ledamot i Svenska Akademin, tilläts han under 
flera decennier glida runt i kulturnoblessens förnämsta 

kretsar där han ogenerat utnyttjade, kränkte och förgrep sig 
på unga kvinnor. Med hjälp av bidrag och anslag från akademin 
kunde han också driva finsmakarklubben Forum, där hans posi
tion som grindvakt för litterära talanger gav honom möjlighet 
att öppna och stänga karriärvägar för yngre kvinnor genom 
sexuella påtryckningar. 

Men i samband med metooupproret var det slutkalasat för 
kulturmannen. I november 2017 vittnade 18 kvinnor i Dagens 
Nyheter om sexuella övergrepp och trakasserier JeanClaude 
Arnault utsatt dem för. (Reportaget har belönats med Stora 
journalistpriset, reds anm.)

Fastän följden blev åtal och fällande dom för två våldtäkter 
har ändå kvinnornas vittnesmål ifrågasatts av tongivande 
opinionsbildare.

Den dömde förövarens hustru har fått ta många offentliga 
smällar för sin mans kriminella handlande. Ännu mera hett om 
öronen fick hon när hon dessutom försvarade honom och vitt
nade till hans fördel i rätten. Att han använde sin makt till att 
utnyttja andra kvinnor sexuellt står klart. Hans eventuella makt 
över sin fru har det däremot inte ställts några frågor kring, 
såvitt Kvinnotryck erfar.

Och gärningsmannen själv – han nekar såklart till allt. 

Katarina Frostenson FOTO: SEPPO SAMULI

inzoomat
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Polischefen

På arbetstid var han »Kapten Klänning«, känd för sina 
glödande föreläsningar om det manliga våldets ned
brytande effekter på kvinnorna som utsätts för det. 

På kvällstid var han den som utsatte minderåriga tjejer för det 
sexuella våldets nedbrytande effekter. Till exempel genom att 
i bokstavlig bemärkelse sätta sig på dem tills de höll på att 
kvävas under tyngden av hans nakna, väldiga bakdel. Men när 
Lindberg 2010 blivit tagen med brallorna nere, i bildlig bemär
kelse, beskrev han i förhören våldtäkterna som »vanligt sex, 
inget konstigt«. Ett strypgrepp på en kvinna tills hon blev blå 
var enligt Lindberg »sex under skojiga former med skratt«.

Han dömdes av tingsrätten och överklagade till Svea hovrätt 
som fastslog att han var skyldig till bland annat grov våldtäkt, 
misshandel och koppleri. Straffet blev sex års fängelse. Den före 
detta länspolismästaren uppgav att det kändes tungt att bli 
dömd mot sitt nekande och vände sig till Högsta Domstolen i 
hopp om att bli frikänd, men fick avslag.

Hollywoodmagnaten

T rots att nästan 100 kvinnor stått i »hämnarkön« (Jan 
Guillous benämning, se Billy Butt) och vittnat om 
Hollywoodmogulens sexuella trakasserier, våldtäkter 

och andra övergrepp, nekar Harvey Weinstein konsekvent till 
anklagelserna.

FOTO: MAX PIXEL

FOTO: STICKPNG

Nej, säger jag! Jag nekar till fakta!  
FOTO: THE NEXT WEB
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Från metoo till 
mäntoo

inzoomat

Ulrika Sandhill är skribent och egen 
företagare. Skrev debattartikeln  
»Feminister måste sluta slentrian
skälla på män« i SvD (28/10–18). 

Du skriver att du ser en manlig 
motrörelse utvecklas mot dagens 
jämställdhetsdebatt. Hur borde den 
här rörelsen, enligt dig, bemötas?
 – Jag tror att man måste vara öppen 
och bemöta motrörelsen med ratio
nella argument. Det fungerar inte att 
stänga den ute, den kommer bara 
att växa sig större. Många längtar 
efter ärliga och vuxna diskussioner. 
Jag tror inte heller att kvinnorörelsen 
har något att förlora på att ge sig 
in i dem. Kvinnor har nu under lång 
tid bevisat sig i det offentliga livet 
så pass att de flesta väl är överens 
om att samhället i och med det har 
blivit bättre. Jag tror därför att vi 
inte längre behöver vara så rädda för 
att exempelvis erkänna att det finns 
vissa skillnader på gruppnivå mellan 
kvinnor och män. Det viktiga är att 
var och en bedöms förutsättnings
löst på individnivå. »Kvinnliga« egen
skaper är för övrigt bra och viktiga 
och bör uppvärderas.

Sluta att bara gnälla på männen. De måste också få lite  
uppmuntran ibland, annars vet de inte när de gör något bra.

ULRIKA SANDHILL 

Vilka steg tycker du är viktiga att ta 
nu för jämställdheten? 
– Ha riktiga diskussioner. Var ärlig, 
lyssna på argument och våga bemöta 
dem. Då vässar man samtidigt de 
egna argumenten. Jobba smartare, 
analysera vilka signaler man sänder 
ut och om de verkligen stöder målen. 

– Ett exempel: Om ett mål är att  
behandlas jämställt i arbetslivet är 
det till exempel kontraproduktivt  
att beskriva kvinnor som hormon
styrda och i behov av särskild hänsyn 
på arbetsplatserna varje månad. 
Sortera bland striderna. Allvarliga 
frågor som kvinnlig könsstympning 
måste ändå vara viktigare att föra 
än frågan om könsneutrala toaletter. 
Gör istället för att kräva. Om det 
fattas kvinnor i styrelserna, ja men 
starta egna företag då, precis som 
männen gör, se till att de växer, 
tillsätt era egna nätverk i ledning 
och styrelse. 

– Vad mer? Sluta att bara gnälla 
på männen. Se det lite som när man 
uppfostrar barn. De måste också  
få lite uppmuntran ibland, annars 
vet de inte när de gör något bra, 
haha.

Åthutningen har gått för långt.  
Vi behöver hjälpa männen istället för 
att stjälpa, menar flera debattörer,  
ett år efter metoo. 
TEXT: JOANNA GÓRECKA
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NISRIT GHEBIL 
Vi slutar skälla när varenda kvinna på planeten känner 
sig trygg i att ta en promenad klockan tre på natten.

Nisrit Ghebil är debattör och student. 
Skrev »Det är inte synd om er ånger
fulla män« i Aftonbladet (20/10–17). 

Du skriver att männen tog för stor 
plats under metoo, andra debattörer 
menar att feminister just nu skäller 
för mycket på män. Vad tänker du 
om det? 
– Jag tänker att man inte kan skälla 
»för mycket« när det kommer till våra 
liv och vår säkerhet. Det handlar inte 
om männens belägenhet i uppropet. 
Metoo kom från faktumet att många 
män tror sig äga rätten till kvinnor 
på både ett fysiskt och psykiskt plan. 
Därför förstår jag inte varför det, 
ännu en gång, ska handla om vad 
männen tycker och känner. När man 
får det att handla om män tycker 
jag att man återigen låter män äga 
diskursen, vilket betyder att det  
psykiska ägandet fortsätter som 
vanligt. 

– Metoo är alltså ett helt upprop 
om att män utnyttjar kvinnor, vilka 
tycker dessa motdebattörer då att vi 
ska skälla på om inte män? 

– Kvinnor blir fortfarande sexuellt 
trakasserade, våldtagna etcetera, 
vilket betyder att problemet inte är 
löst. Varför skulle vi då sluta skälla?

– Vi slutar skälla när varenda 
kvinna på planeten känner sig trygg 
i att ta en promenad klockan tre på 
natten – oavsett om hon är klädd i en 
bikini eller en burka. 

Vad är nästa viktiga steg för ett jäm-
ställt samhälle tycker du?
– Nästa viktiga steg är att sluta ge 
mikrofonen åt dem som skapat 
problemet. Man måste börja applicera 
tolkningsföreträde till diskussionerna, 
även när det gäller män som faktiskt 
beter sig som man ska och som för
söker hjälpa till i situationen.

– När man låter män ta för mycket 
plats med att försöka lösa problemet 
tror jag att det blir kontraproduktivt  
i och med att män redan dominerar 
de flesta andra diskussioner och 
att det är just det denna diskussion 
handlar om.  

– Kvinnor är mer än kapabla till att 
föra egen talan, låt oss då göra det.

DET ÄR EN FARLIG TID för pojkar och män, sa både Horace 
Engdahl och Donald Trump i höstas. Och även om få debattörer 
citerar just nämnda talare, ekar andemeningen i ett flertal av 
höstens åsiktstexter: Män svävar i fara – eller i alla fall i fara för 
obehag, till följd av jämställdhetsdebattens expansion. Det är 
en åsikt som, runt metoouppropets årsdag, ventilerats allt 
oftare: Är det inte en svår tid även för män? Hur ska vi hjälpa 
dem istället för att peka ut alla fel de gör?

FEMINISTER MÅSTE SLUTA slentrianskälla på männen, skrev 
nyligen skribenten Ulrika Sandhill i Svenska Dagbladet 

(29/10–18). Om det inte upphör ger det bara bränsle åt  
motrörelsen. Några veckor senare skrev beteendevetaren 
Erika Ohlsson i en debattartikel i Expressen (12/11–18) att 
kvinnor är varandras riktiga fiender – skyll inte på männen 
när ni själva är problemet. Kulturkvinnor våldtar också, skrev 
Erik Hörstadius i SVT Debatt (27/9–18), ska vi inte jaga  
assholes tillsammans? 

ÄR DETTA EN vederkvickande utveckling för jämställdhets
debatten eller får män äga diskursen igen av gammal vana?  
Vi frågade två debattörer. 
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arför är det så svårt för offer 
för sexualbrott att bli trodda? 

Det är den stora frågan i Ebba 
Witt-Brattströms kommande bok 

»Historiens Metoo-vrål«, som hon just 
nu håller på att lägga sista handen vid. En 
utskrift av omslaget ligger på bordet, där 
en staty av en gråtande Afrodite figurerar, 
hämtad från Akropolis-museet i Aten. 
Afrodite utsattes enligt legenden för ett 
våldtäktsförsök på Cypern, men flydde 
och sperman hamnade på marken. 

– Varför försvinner alltid det som rör 
kvinnor ner i det svarta hålet? frågar sig 
Ebba och redogör för den socialantropo-
logiska teori hon använder sig av, om den 
»vilda zonen«: sexualitet, barnafödande, 

amning, övergrepp, våld. Detta ryms inte 
i männens begreppsvärld, fortsätter hon. 
Det är inget de minns.

Varje kvinna som anmäler eller berättar om en mans övergrepp får räkna med att omstöpas till kaninkokerska  
i den manliga fantasin om kvinnor som blivit galna av hämnd på en man som sårat deras känslor. Efter sin  
skilsmässa blev Ebba Witt-Brattström själv intryckt i rollen som bitter hämnerska. Men hon tycker att hon fått sin 
upprättelse. Och med en brinntid som få står hon ständigt i stridens hetta, som kvinnokampens egen olympiska eld.

Här möter hon den yngre och lika envist flammande elden Kajsa Ekis Ekman i ett samtal om mäns lögner och 
förbannade dikt. 
TEXT: KAJSA EKIS EKMAN | FOTO: SEVERUS TENENBAUM 

Är det därför de inte tror på kvinnors 
berättelser?
– Det finns en lång tradition av att inte 
tro på kvinnor. Som det står i Hávamál: 
»Ungmös ord ska ingen tro«. Misstron 
är alltså inte begränsad till Bibeln och 
Koranen, utan finns i gammal nordisk 
eddadikt. Den första kvinnan i svensk  
historia jag har hittat som anmälde 
våldtäkt är Sophie Sager, 1848. Hennes 
hyresvärd blev dömd på grund av läkarens 
vittnesmål, och här har vi en rak linje till 
idag: hade det inte varit för psykoanalyti-
kerns journalanteckningar hade Jean-
Claude Arnault inte blivit fälld. Någon 
annan måste kunna stödja kvinnan. I vissa 
länder måste det till fyra manliga vittnen 

för att kunna fälla någon för våldtäkt, 
vilket gör det praktiskt omöjligt. 

− Just detta är en drivkraft i metoo. Vi 

är så många: tro på mig! Nu måste män 
konfronteras med det här, därför att de 
inte kan avfärda alla.

DET HAR JU FUNNITS alla möjliga fantasi-
rika bortförklaringar till våldtäkt i svenska 
domstolar de senaste åren. Att en ung tjej 
höll ihop benen för att hon var blyg, att 
en flicka själv stoppade in fosterpappans 
sperma i underlivet, och senast att en man 
»råkade komma åt« insidan av en kvinnas 
vagina när han simmade. För att inte tala 
om Fittjadomen. 

− Jag har ägnat sommaren åt att gå 
igenom vittnesmål, och de som säger att 
»män får sina liv sönderslagna« av falska 
anklagelser borde verkligen ta en titt 
på alla de kvinnor vars hela liv präglas 
av trauma och PTSD efter övergrepp. 
Hur man ens kan få för sig att kvinnor 
bara skulle anmäla som ett fritidsnöje är 
obegripligt, när man vet att det är som en 
andra våldtäkt att behöva konfronteras 
med mannen och få intima frågor om sex. 

Blir det bättre eller sämre tycker du?
− Idag har kriget mot kvinnan trappats 
upp. Att det är fler gruppvåldtäkter är ett 
exempel. Den typiska förklaringen till 

närkontakt 

 De som säger att »män får sina liv sönder - 
slagna« av falska anklagelser borde verkligen ta en 
titt på alla de kvinnor vars hela liv präglas av trauma 
och PTSD efter övergrepp.

HJÄRTAT
Nära det vilda 
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ÅR: 65

GÖR: Prof i nordisk litteratur på 
Helsingfors Universitet

BOR: Stockholm

VILL: Uppleva ett jämställt samhälle

FEMINISTISK FÖREBILD: Många, historien 
vimlar av dem. Moa Martinson om jag 
måste välja

MOTTO: Inget är så obehagligt som att bli 
hängd i tysthet (Voltaire)

EBBA WITT-BRATTSTRÖM

HJÄRTAT
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våldtäkter i krig är att det ska »förnedra  
fienden« men snarare är det för att stärka 
sammanhållningen i gruppen. Jag skriver  
i min bok om våldtäkterna under Vietnam -
kriget och de japanska soldaternas massak-
rer i Nanking i Kina. Det finns ingen att-
raktion där, det är som Slavenka Drakulic 

skriver om våldtäkterna under kriget i 
Jugoslavien:»som om jag inte vore där, de 
ställde sig upp och visslade och glömde«.
 
Hur är det att skriva om såna här saker, 
är det inte fruktansvärt tungt?
− Man blir en bärare av allt det vi vet som 
bryter vallen av tystnad. Metoo är bara 
den senaste vågen i vittneslitteraturens 
historia, som börjar redan år 1 i vår tide-
räkning med Ovidius. Men jag måste också 

se ljuset i tunneln. Sista kapitlet handlar 
om alla de män som inte hatar kvinnor.  

Men hur kommer det sig att många män 
som inte själva våldtar, ändå betraktar 
offer med någon slags automatisk 
skepsis? Efter Fittjadomen gick mängder 

av manliga kändisar ut och försvarade 
den friande domen. Viktor Banke, 
Göran Lambertz med flera skrev att 
hon inte var tillförlitlig.  
– Vi lever i en kultur som bara kan tycka 
synd om män. Män lär sig inte att se 
världen genom andras ögon. De kan inte 
gråta kvinnors tårar. Framför allt, skulle 
jag säga, tror män att kvinnor är ute efter 
hämnd. De får för sig att kvinnor anmäler 
för att hämnas för att de är sårade. Och 

 Vi lever i en kultur som bara kan tycka synd 
om män. Män lär sig inte att se världen genom  
andras ögon. De kan inte gråta kvinnors tårar.

Författaren och journalisten KAJSA 
EKIS EKMAN är en av Sveriges mest 
framstående vänsterdebattörer.  
Med sin orädda kritiska blick inför 
samtidens mest brännande frågor 
har hon fått en unik ställning i offen-
tligheten. Hon har även blivit inter-
nationellt känd, inte minst för sin 
granskning av drivkrafterna bakom 
den världs omspännande handeln 
med kvinnors kroppar. Hennes 
bok »Varat och varan: prostitution, 
surrogatmödraskap och den delade 
människan« är en milstolpe inom  
feministisk litteratur och har över-
satts till ett flertal språk. 

Som talare har hon gästat prestige-
burna arenor och bland annat hållit 
ett TED-talk i Aten. Men hon har 
också suttit fängslad i Tel Aviv som 
aktivist i Ship to Gaza-projektet.

Kajsa Ekis Ekman publicerar sig såväl 
i mindre vänsterpublikationer (ETC, 
Flamman) som i breda rikstäckande 
dagstidningar (Dagens Nyheter, 
Metro, Aftonbladet). 

För sin modiga aktivism och sin 
folkbildargärning belönades hon 
2016 med Sara Lidman-priset. 

Om skribenten
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det speglar hur de själva tänker: öga för 
öga, tand för tand. Bara manliga författare 
skriver fram kvinnor som vill ha hämnd, 
från Ovidius till Stieg Larsson. Lisbeth 
Salander är därför en typisk karaktär 
skapad av en man. Få kvinnor skriver 
om hämnd. Det är Märta Tikkanen och 
Virginie Despentes. 

Och Helen Zahavi, minns du 90-tals-
romanen »En jävla helg«?
− Ja, just det! Men kvinnor vill sällan ha 
hämnd. De vill ha upprättelse!

Och du?
− Jag har fått min upprättelse. När jag kom 
ut med »Stå i bredd« skrevs det också att 
jag ville ha hämnd, därför att jag beskrev 
hur 1970-talets kvinnolitteratur fick sin 
backlash på 80-talet med Kris-gruppen, 

där Engdahl ingick. Då hette det att jag 
var ute efter honom. Hur ska jag som 
intellektuell kunna skriva då om jag inte 
får kritisera? Sen skrev jag »Århundradets 
kärleks krig«. Då sa alla: Hur kan du göra 
så här, vad tycker barnen? Ingen tänkte  
på att »Den sista grisen«, hans bok, en 
av de mest misogyna böcker som funnits, 
indirekt handlar om mig! Han har bara 
haft en kvinna i sitt liv, så någon annan 
kan han inte syfta på. Men den ses inte som 
en hämndbok, trots att där står en massa 
saker som att kvinnan är ett evigt tomrum 
och att penetration är mannens seger över 
kvinnan. Det är våldtäktsideologi på formel! 
Men nehej nehej, han var så fin, han vägrade 
att kommentera, jag däre mot kallades en 
hämndgirig intrigant KVINNA! Men  
sen kom metoo, och hela Akademien 
rasade ihop.

Och då tänkte du ha ha!
– Nej jag tänkte: nu ser alla. Nu ser alla 
det jag talat om. 

Tror du att övergreppskultur är mer 
utbredd i högre samhällsklasser?
− Det är definitivt mer utbrett bland makt-
män. De blir höga på makt. Arnault tyckte 
ju dessutom att svenskar var bonniga, inte 
riktiga män, och hyllade en viss typ av 
estetik som var väldigt macho. De Sade, 
Bataille…

Detta har jag tänkt mycket på: relationen 
mellan estetik och praktik. Jag har skrivit 
en del om Michel Houellebecq, vars 
litteratur handlar om ett modershat och 
en önskan att samhället ska garantera 
huvudpersonen sexuell tillgång till 
kvinnor. Runt honom samlas en mängd 
män av en viss typ som man märker 
älskar honom just för kvinnohatet, men 
de vill inte säga det utan låtsas som om 
det är »litteratur« och »estetik« men 
de vill aldrig diskutera vad romanerna 
verkligen handlar om. 

En av de mest misogyna böcker som funnits  
handlar indirekt om mig. Men den ses inte som  
en hämndbok.
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I BOKEN »STÅ I BREDD« 
(2014) redovisar Ebba 
WittBrattström bland annat 
1970talets diskussion om 
maskulinitet. 

Den normativa maskulini
teten var konstruerad som 
männens naturgivna hegemoni 
(hegemoni är den grekiska 
beteckningen för ledarskap). 
Mäns strävan efter dominans 
skulle således vara medfödd. 
Denna vanföreställning kallade 

kvinnorörelsen kort och gott för manschauvinism.
Den »delaktiga« maskuliniteten tog över som en mer 

gångbar modell och fick stort genomslag. Män blev »sjysta 
snubbar« som inte var kvinnoförtryckare (eller aldrig sa 
hora, reds anm), samtidigt som de kunde utnyttja och 
vidmakthålla systemets alla inbyggda fördelar med att 
vara man.

Kvinnorna stod i bredd – männen bredde ut sig
ETT TALANDE EXEMPEL på den nya, delaktiga masku
liniteten råkar vara just ett tal som Olof Palme höll inför 
upp takten till det internationella kvinnoåret 1975. Talet gick 
enligt WittBrattström ut på »mäns rätt att vara människa, 
under förstått att kvinnor redan hade den rätten (och därför 
egentligen var privilegierade i förhållande till de stackars 
männen som var inspärrade i sin förkvävande könsroll)«.

OCH SÅ BREDDADES vägen för det som på Witt 
Brattströmska kallats »maskulinistiskt självynk«, med 
Strindberg som urpappa. Ett par nutida exempel:
■■ I oktober 2015 träffade SKL och regeringen en överens
kommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning 
mot män, pojkar och maskulinitetsnormer.

■■ I januari 2018 informerade Länsstyrelsen i Stockholm om 
sin nya satsning »Välj att sluta«, inriktad på att hjälpa 
män som utövar våld mot sina kvinnor. Många män är 
chockade över sitt beteende och mår mycket dåligt när 
de ser hur det påverkar deras familj, uppger en terapeut 
på Manscentrum.

− Houellebecq är en Arnault-typ. Det är 
en manstyp som aldrig har förlåtit sin 
mamma för att hon har kastat ut honom 
i livet. De har en väldig osäkerhet och 
lever för att sätta skalpar i ett bälte. Man 
ska tycka att han är jättehäftig, men det är 
inte viktigt att kvinnor offras på vägen.

Hur var Arnault egentligen, du måste ju 
ha sett honom under många år, var han 
en sån som gick runt och tafsade på 
folk hela tiden?
− Ja, gud ja. Jag var med när han tafsade 
på kronprinsessan. Jag, Horace, kungen 
och två ledamöter till står och pratar med 
Victoria, och då smyger Jean-Claude upp 
bakifrån och drar i hennes klänning hela 

vägen ner till rumpan. Hennes adjutant 
var snabb och slet bort honom med en 
gång. De har alltid en adjutant som ska 
skydda dem. 

Men vad sa Victoria då?
− Hon var komplett chockad. »Oj« sa 
hon, som om det hade varit en insekt som 
bitit henne. Hon fattade ju ingenting, hon 
hade ingen vana vid sånt här.

Tänkte du aldrig på att anmäla honom?
− Jag har sagt till flera gånger. »Lägg av« 
och sånt. Men det är också svårt i och med 
att många unga flickor har sagt »Nej det är 
okej, det är ingen fara«. De här flickorna 
hoppas att de ska få möjligheter genom att 
vara med honom och då ska jag komma 
som en gammfeminist och lägga mig i.

Jag skrev en artikel om varför Horace 
Engdahl ändrade sig angående utred-
ningen av Arnault och Akademien. 
Varför tyckte han först att det var en 
bra idé, för att plötsligt vända om och 
försvara Arnault trots att han förstörde 
sitt eget rykte och hela Nobelpriset på 
kuppen? Är det så att Arnault har en 
hållhake på honom, vad tror du?

− Många har gissat offentligt att det rör 
sig om en hållhake. Vad menade Sara 
Danius när hon skrev att hon i Akademien 
lärt sig ordet »honey trap«? En honey trap 
är en person som skickas in som missil, för 
att förföra och utpressa någon. Och Jean-
Claude arbetar med hållhakar.

Varför säger han inte allt nu då, när han 
är dömd?
− Jag tror han börjar tala efter domen i 
hovrätten. Vi har inte sett slutet än. Om 
han går under kommer han att ta alla 
andra med sig. Därför vill ledamöterna så 
desperat rädda honom.

Men Katarina Frostenson då, jag fattar 
inte varför hon försvarar honom?
− Hon är nog mer insyltad än vad man 
kan tro. Båda är anklagade för ekobrott, 
och kanske har hon varit med på vissa av 
sakerna han ägnat sig åt. Sen är det så här 
att patriarkatet inte skulle överleva en dag 
utan handmaids. Atwoods bok och serien 
ger en analys av hur kvinnor positionerar 
sig i patriarkatet: fruar, tanter, tjänste-
kvinnor och sen okvinnor. Jag är jävligt 
trött på tjejer som försvarar detta, kan  
jag säga. 

närkontakt 
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löst. Jag tänker på vårdnadsmål. Här 
frodas stereotypen om den instabila 
kvinnan, om den ljugande kvinnan, på 
sätt som chockerar läsaren av utredningar 
och avdömda mål.  

MEDAN SAMHÄLLET SETT och uppmärk-
sammat mansvåldets omfattning och 
utbredning riskerar den mamma som 
berättar om våld mot sig och sitt barn att 
förlora vårdnaden. Påståendet att hon 
ljuger för att skaffa sig fördelar är något 
både socialtjänst och domstol tar in som 
sanningar. Barn prisges till instabila män, 
till våldsamma män, ljugande män. Myten 
om den ljugande kvinnan är därför farlig 
inte bara för kvinnor själva utan också och 
i högsta grad för barn.

Ändå – eller därför – har den tillskyndare. 
I höstas besöktes Sverige av den världs-
kända frontfiguren för den nya mans-
rörelsen, Jordan B. Peterson. Peterson har 
fått massiva skaror följare bland män i sitt 
predikande av det gamla falska budskapet 
att manlighet representerar ordning och 
kvinnlighet kaos. Tråden är röd och rak in 

i myten om den psykiskt instabila kvinnan 
vars lögner sargar mannens projekt: att 
leva rakt och rättframt. Mycket riktigt 
har en av Petersons stora tillskyndare i 
Sverige varit psykiatriprofessor David 
Eberhard. Samma Eberhard som mode-
rerade den konferens som i somras hölls i 
Stockholm om PAS – hittepådiagnosen om 
att mammor som berättar om våld ljuger 
för att undandra barnet från pappan och 
själva bli ensam vårdnadshavare. Det är 
starka intressen på spel och de har en skatt 
av sunkiga myter att rada upp för sin sak, 
och gör det.

Tusentals år av mansljugeri
uttalat
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       Män hittar på de mest fantasifulla lögner 
för att förklara varför kvinnor säger att de har 
våldtagits, varför de dött eller till och med 
hamnat isär med sina kroppsdelar.

EGENTLIGEN är den väldigt 
konstig. Den här myten om att 
kvinnor ljuger. Likväl har den 

bitit sig fast i århundraden, ja – tusenden,  
i berättelsen om Kvinnan. Hennes falskhet,  
förmåga att dupera och vilja att genom 
lögner skaffa sig förmåner är så levande 
att jag knappt vågar skriva fram myten, 
så stark är den. 

MEN HUR KAN DET egentligen komma sig  
när det i själva verket är tvärtom? I salarna 
där rätt ska skipas till exempel, har det 
mans ljugits något oerhört genom seklerna. 
I mål efter mål hittar män på den ena mer 
fantasifulla lögnen än den andra för att 
förklara varför dem närstående kvinnor 
säger att de har våldtagits, varför de 
dött eller till och med hamnat isär med 
sina kroppsdelar. Jag sov. Hon måste 
ha snubblat. Det var nån annan. Peter 
Madsens seriella lögner i domstol bär syn 
för sägen. Inte ens i hermetiskt slutna rum 
med dokumenterat persongalleri, död och 
skändad kvinnokropp och brottsverktyg 
upphittade, ska det erkännas. 

MEN DET BÖRJADE tidigare än så. Tänk 
Petrus. En tidig lögnare och man. Han 
nekade till att känna självaste Jesus, därtill 
vid tre tillfällen. Vad är man inte kapabel 
till då? 

Sedan dess har det fortsatt. Männens 
uppfinningsrikedom är stor. Liksom 
benägenheten att dölja sitt eget modus 
bakom den feta myten om den ljugande 
kvinnan. På så sätt är det begripligt att 
denna myt har fått uppstå. Den är sjukt 
ändamålsenlig.

Det finns ändå några mål där mäns  
ljugande framstår som särskilt hänsyns-

OM INCITAMENTEN FÖR MÄN att neka 
och ljuga istället kunde göras synliga. Om 
berättelsen om den man som till och med 
förnekade Kristus kunde bilda mytland-
skap för hur Mannen betraktades. Då 
skulle förstås saker ändras. Bäst vore dock 
om samhällets kunskaper om mäns våld 
kunde spridas och ges giltighet i domstolar 
och socialnämnder. Då skulle både kvinnor 
och män slippa digna under myter och på-
hittade bilder om sin respektive »natur«. 
Då skulle den nakna sanningen stå där: 
Män slår och skadar långt, långt oftare än 
de själva medger. Kvinnor och barn har 
svårt att berätta om det. Tänk om vi kunde 
börja där. Halleluja, höll jag på att säga.

JENNY WESTERSTRAND
Ordförande i Roks
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granskat 

SUSANNA  
ERIKSSON ÄR  

FEMINIST OCH JURIST,  
OCH GRUNDARE AV  
INDILE JURISTBYRÅ.  

HON MEDVERKAR  
REGELBUNDET I  
KVINNOTRYCK. 

Kvinnors påstådda lögner om sexualbrott i syfte att skada en man är inte bara en sällsynt företeelse, det är 
dessutom en ytterst ineffektiv metod. När män ljuger för att göra kvinnor illa väljer de vapen som slår betydligt 
hårdare eftersom de utnyttjar svagheter i en annan del av rättssystemet. 
TEXT: SUSANNA ERIKSSON 

I efterdyningarna av metoo har, som 
så många gånger förr efter att mäns 
våld mot kvinnor uppmärksammats 

i större utsträckning, frågor väckts om 
kvinnors trovärdighet och tillförlitlighet 
och om det ändå inte är så att kvinnor 
försöker sätta dit män genom att ljuga om 
övergrepp som aldrig skett.

Det vetenskapliga stödet för att kvinnor 
ljuger eller överdriver om våldsutsatthet är 
svagt, snarare kan det handla om under-
rapportering och ett stort mörkertal. 
Själv klart förekommer det men inte alls i 
den omfattning som det kan låta från olika 
håll i debatten. Dessutom är det knappast 
en framgångsrik strategi (att falskeligen 
anmäla en man för sexualbrott) för en 
kvinna som vill ställa till det för eller hämnas 
på en man. Enligt Brottsförebyggande 

rådet, som har ansvar för den nationella 
kriminalstatistiken, anmäldes 7 370 våld-
täkter 2017. Av de anmälda våldtäkterna 
väcktes åtal i endast 11 procent av fallen. 
Av de mål som gick vidare till domstol 
meddelades en friande dom i 30 procent av 
fallen, vilket är högt i en svensk kontext. 
När det kommer till misshandel meddelas 
friande domar endast i 10 procent av 

fallen. Utsikterna till framgång är alltså 
dåliga och då har vi inte ens pratat om 
hur jobbigt det är att vara målsägande i 
en sexual brottsutredning där ofta ord står 
mot ord. Varför skulle någon utsätta sig 
för detta? I så fall finns det enklare sätt för 
den som vill ställa till det för någon annan.

ETT SÅDANT ENKELT SÄTT visar sociologen 
Linnéa Bruno på i sin avhandling från 
2016 där hon bland annat granskar mäns 
ekonomiska våld mot kvinnor efter sepa-
rationen och hur det allmänna (som till 
exempel Försäkringskassan eller social-
tjänsten) blir ett verktyg för männen i 
deras våldsutveckling. Att till exempel 
(falskeligen) tipsa Försäkringskassan om 
att kvinnan bor med en ny man blir ett 
effektivt sätt att rasera kvinnors och barns 

ekonomiska situation och uppehälle då 
de utan närmare kontroller från myndig-
hetens sida blir av med bostadsbidraget. 
Mäns lögner om kvinnor blir på det 
viset ett konkret och allvarligt problem 
för kvinnor och barn och skapar en stor 
utsatthet i samhället. Till skillnad från att 
anmäla någon för sexualbrott är det också 
ett effektivt verktyg för att skada någon.

BROTTMÅLSPROCESSEN (där kvinnor 
påstås ljuga om mäns våld) och välfärds-
staten (där män ljuger om kvinnor för att 
utöva våld) präglas av helt olika rätts-
säkerhetsgarantier. Hela premissen i 
brottmålsprocessen är att du är oskyldig 
tills dess att motsatsen har bevisats. Vi 
vill hellre fria en skyldig än att döma en 
oskyldig. Det är rätt och riktigt och så ska 
det vara. Därför får inte heller grundlösa 
anklagelser någon särskilt stor effekt. Vi 
vet att det är nog svårt att bevisa ett över-
grepp som faktiskt skett. Vad gäller väl-
färdsstaten har det lyfts fram kritik från 
såväl jurister som forskare att det brister i 
rättssäkerheten vad gäller myndigheternas 
handläggning. Det utredningsansvar som 
åligger myndigheterna inför ett beslut 
levs det inte alltid upp till. Ansöker du om 
en förmån är det dessutom du som har 
bevisbördan. Det leder till att den som 
blir utsatt för grundlösa anklagelser inom 
välfärdsstaten inte har samma konkreta 
skydd mot dessa. Det är därför snarare 
kvinnor som har anledning att oroa sig för 
att utsättas för mäns lögner än tvärtom.

MÄNS SKADLIGA  
LÖGNER OM KVINNOR

Brottmålsprocessen (där kvinnor påstås ljuga  
om mäns våld) och välfärdsstaten (där män ljuger 
om kvinnor för att utöva våld) präglas av helt olika 
rättssäkerhetsgarantier.
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SANNINGEN OM 
 kvinnor som ljuger om sexbrott

Falska angivelser gällande sexualbrott förekommer inte mer 
än inom övriga brottskategorier.
■■ En amerikansk studie från 2010 gick igenom alla sexbrotts
anklagelser under de senaste 20 åren och kom fram till att 
endast 2–10 procent bevisats vara ogrundade (»False 
Allegations of Sexual Assualt: An Analysis of Ten Years of 
Reported Cases, SAGE Journal«).

■■ FBI har i en egen undersökning funnit en liknande siffra  
– 8 procent av alla sexbrottsutredningar har grundat sig på 
falska angivelser.

Risken för en man att bli fälld för en falsk våldtäktsanklagelse 
är minimal. Däremot skapas det en enorm medial uppstån-
delse kring de ytterst få män som blivit oskyldigt dömda. 
■■ Den mest detaljerade studien, presenterad av British Home 
Office, berättar att av sammanlagt 216 fall där beskyllning

arna visat sig osanna var det bara två som ledde till åtal, 
varav båda friades.

Kvinnor ljuger inte om våldtäkt för att de vill hämnas på en 
man som dumpat dem.
■■ Alla undersökningar pekar entydigt på att de vanligaste 
våldtäktslögnerna kommer från tonårstjejer som vill mörka 
vad de haft för sig när de varit ute alldeles för länge, eller 
om de blivit gravida, ibland med påtryckning från föräld
rarna om att gå till polisen. Av 52 dokumenterat felaktiga 
våldtäktsdomar i USA, var det bara en där motivet bakom 
falskanmälan var hämnd över att ha blivit avvisad av en 
man. I det fallet var det en man (!) som avvisats och blivit så 
kränkt att han övertalade sin flickvän att beskylla den andre 
för våldtäkt. 

/red

FOTO: THE RESPECT WOMAN FOUNDATION
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K vinnojouren Svea i Kumla med 
omnejd må vara ny, men ordföranden 
Malin von Wachenfeldt är en erfaren 
jourkvinna. Hon fick jourarbetet 

»med bröstmjölken«. Hennes mamma Ireen von 
Wachenfeldt är tidigare Roks-ordförande och ett 
känt namn för de flesta som har följt debatten. Som 
13-åring var Malin med och startade tjejjouren i 
Karlskoga. Hon sitter också i Roks styrelse.

– Vi hade många kvinnor i behov av stöd i vårt 
hem och hade ofta feministiska diskussioner. För 

Det är inte vår sak att bedöma vad som är sant

verklighetschecken

Nystartade kvinnojouren Svea i Kumla  
strävar tillbaka mot kvinnojourernas 

rötter. Till tiden då jourerna drevs av aktivister som kämpade för 
kvinnors rätt. Erfarenheter och kunskap är jätteviktigt, men det 
är solidariteten som är bindemedlet. Solidariteten gör att det blir 
självklart att alltid stå på kvinnans sida. Och att tro på hennes 
berättelse.
TEXT OCH FOTO: MARJA BECKMAN

SÅ HÄR GJORDE VI

Ulrika Fredriksson, Sara Lonnfors och Malin von Wachenfeldt strävar tillbaka mot kvinnojourernas aktivistiska rötter. Ulrika Fredriksson, Sara Lonnfors och Malin von Wachenfeldt strävar tillbaka mot kvinnojourernas aktivistiska rötter. 
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Det är inte vår sak att bedöma vad som är sant

FAKTA OM SVEA  
KVINNOJOUR I KUMLA 
MED OMNEJD

Vilka tar ni emot? »Till vårt 
kafé är alla kvinnor välkomna, 
både de som är stödsökande 
och de som är nyfikna på 
vår verksamhet. Vi har inget 
skyddat boende men slussar 
vid behov kvinnor vidare till 
jourer som har boende«.

Antal anställda? Inga.

Antal medlemmar? 25.

Antal stödsökande hittills? 
Tio (»Vi har ännu inte kommit 
ut så mycket, vi satsar först 
och främst på utbildning,  
kunskap och opinions-
bildning«.).

Kuriosa: Namnet Svea kvinno-
jour togs för att jourens första 
möte ägde rum på Svea  
konditori i Kumla. Det passade 
eftersom flera av de äldre 
jourerna har kvinnonamn.

kompisar fick jag förklara hur det kom sig att min 
pappa kunde vara feminist, säger Malin.

JOUREN HAR TILLGÅNG till en gratis lokal genom 
Studiefrämjandet, vilken de delar med en fiskeför-
ening. I ena rummet hänger feministiska budskap, 
medan väggarna i andra rummet är dekorerade med 
fiskaffischer. Det är en ovanligt regngrå dag och 
förutom Malin och Ireen deltar jourkvinnorna Sara 
Lonnfors och Ulrika Fredriksson under intervjun.

SVEA KVINNOJOUR I KUMLA med omnejd startade 
på en metoo-manifestation i Örebro för snart ett år 
sedan. Där uttryckte många en frustration över att 
inte kunna göra mer för kvinnors rättigheter varpå 
Malin tog mikrofonen och frågade om det var några 
som ville vara med och starta en ny jour i Kumla. 
Flera kvinnor var intresserade och telefonnummer 
byttes.

Tidigare hade några andra kvinnor försökt starta 
en jour i Kumla med stöd från Ireen, men när de insåg 
hur mycket arbete som krävdes rann det ut i sanden.

Men nu var tiden mogen. Under året som har 
gått sedan starten har jourkvinnorna samlat på sig 
mycket kunskap genom utbildningar, konferenser 
och egna workshops. Hela verksamheten bygger på 
eldsjälar som jobbar ideellt.

– JOURRÖRELSEN STARTADE 1978 som en reaktion 
på ett konkret samhällsproblem. Jourerna byggde på 
systerskap; jag stöttar dig idag – imorgon kanske du 
stöttar mig. Nu upplever jourerna mycket mer reg-
lering och krav än de gjorde då. Byråkratisering och 
privatisering av verksamheten är ett överhängande 
hot. Myndigheter vill ta över och privata boenden 
poppar upp. Det är problematiskt om myndigheter 
tar över, då vår erfarenhet och kunskap i så fall går 
förlorad, säger Malin, och tillägger:

– Min poäng är att det är viktigt att vi bevarar 
möjligheten för kvinnor att få vara anonyma. Och om 
myndigheter tar över förlorar vi 40 års erfarenhet 
och ersätter den med personer som har akademisk 

utbildning men som i stor utsträckning saknar 
erfarenhet och kunskap om kön, makt och våld.

ATT BLI TRODD är fortfarande en kamp för många 
utsatta kvinnor, och jouren önskar att alla som 
kommer i kontakt med våld ska få bättre utbild-
ning, bland annat i hur till synes irrationellt en 
person kan agera i en relation med någon som är 
våldsam och/eller kontrollerande. 

– Även om mannen blir fälld kommer många  
att säga att hon ljuger, kompisar runt omkring  
kommer att lägga sig i. Vi på jouren lyssnar och  
tror på kvinnorna, vi peppar dem och lägger inget 
värde i om det är sant eller inte, det är inte vår roll. 
Vem vill förresten söka upp en kvinnojour frivilligt, 
är det roligt? Eventuella skadeståndspengar räcker 
inte långt, det är inte så att det går att ljuga ihop 
något för att tjäna pengar, säger Malin.

– Hur ska hon kunna tjäna på det när hon inte 
får någon ekonomi efter separationen? Det är en 
hemsk myt att kvinnor skulle vinna på att ljuga, 
säger Ireen.

– Jag kan inte heller säga att männen ljuger, men 
vi lever i en kultur och en struktur där män och 
kvinnor har olika möjligheter och män har större 
möjligheter att rädda sitt eget skinn, säger Malin.

Det är också viktigt att skilja mellan strukturer 
och individuella händelser. Jouren får ibland  
kommentarer i stil med »vaddå, min pojkvän slår 
inte mig« och »inte alla män«.

– Om jag är ute på kvällen och möter ett gäng 
killar går jag över till andra sidan vägen. Det är 
följden av ett strukturellt problem, säger Malin.

DET ÄR FÖR ATT FÖRÄNDRA de patriarkala struktu-
rerna som jourkvinnorna i Kumla just nu samlar på 
sig så mycket kunskap de bara kan. I gruppen finns 
kvinnor med gedigen kompetens, till exempel en 
psykolog, en beteendevetare och en historiker.

– Vi måste luta oss mot forskning och vara så 
vetenskapligt trovärdiga att det bara knakar om 
det! säger Ulrika.

Även om mannen blir fälld kommer många att säga  
att hon ljuger, kompisar runt omkring kommer att lägga sig i. 
Vi på jouren lyssnar och tror på kvinnorna.

Ett svar på den eviga 
kommentaren om att 
»inte alla män slår sina 
kvinnor«.
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fritidslinjen

När Sara Abdali läste Karin Johannissons bok »Den sårade divan« väcktes en nyfiken
het inom henne. Johannisson skriver om hur kvinnor genom historien har använt sina 
diagnoser för att skapa sig andrum för kreativiteten. Sara Abdali började fundera kring 
hur samtida skapande kvinnor, inom olika åldersgrupper, yrken och med olika bak
grunder, främjar och skyddar sin kreativitet. Snart därefter, våren 2016, föddes hennes 
podcast Hysteria. Än så länge finns det 26 matiga avsnitt att lyssna på, med namn som 
Rojda Sekersöz, Lena Andersson, Åsa Beckman och Jessica Gedin bland gästerna.  
Sedan hon startade podden har Sara Abdali fått en stor positiv respons från kvinnor 
som hör av sig och berättar att podden har hjälpt dem att våga slutföra sina konstnärliga 
projekt. 

Hur får du själv andrum för din kreativitet, Sara Abdali?
– Bland annat genom att prata med andra skapande kvinnor i Hysteria. Jag önskar att 
det fanns ett bättre ekonomiskt stöd för skrivande och skapande med andra drivkrafter 
än att bli kändis och sälja ut sig själv.
FOTO: PATRICK MILLER

Kvinnokliniken ger dig kroppskoll
Vart vänder man sig om man har  
funde ringar kring hormoner, förloss
ningar, mens, förändringar i underlivet, 
eller bara vill veta mer om sin anatomi?  
En gynekolog eller barnmorska är  
kanske det givna svaret, men nu finns  
ett mindre omständligt sätt att få 
expertkoll på sina genitalier! Instagram
kontot Kvinnokliniken har sedan starten 

för drygt ett år sedan exploderat i  
omfång och följs i nuläget av över 
15 000 personer. Det är inte särskilt  
svårt att förstå varför kontot har blivit  
så populärt, med sina informativa,  
pedagogiska, och emellanåt humoristiska 
inlägg om allt som rör kvinnohälsa. De 
två läkarna som ligger bakom Kvinno
kliniken har valt att vara anonyma för att 

Ett eget rum för konsten

följarna ska »fokusera på sakfrågor och 
inte på personer«. 

– Vi upplevde att det fanns ett stort 
glapp mellan »officiella« kanaler som 
1177 och facebooktrådar där vem som 
helst kunde ge ganska tokiga råd. Kvinno
kliniken ska vara den där vännen, som 
förklarar på ett lättillgängligt sätt, men 
ändå med vetenskapen i ryggen.

FOTO: FLICKR
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TEXTER  
FRITIDSLINJEN:  
ELLINOR GOTBY  

ERIKSSON

Historisk festival blir bok
Minns ni ramaskriet som uppstod när 
det kom fram hur vanligt det är med 
våldtäkter på festivaler, och komikern 
Emma Knyckare initierade en musik
festival där män var portade? Då minns 
ni också att det som väckte ramaskri, 
föga förvånande, inte var en normalise
rad våldtäktskultur på musikfestivaler, 
utan det faktum att någon ville bryta 
den trenden. Men de kränkta männen 
kunde skrika bäst de ville, de vann ändå 
inte debatten. Biljetterna till State
mentfestivalen sålde slut på en timme, 
och trots mängder av DOanmälningar 
genom fördes festivalen i Göteborg 

under två dagar i slutet av sommaren 
2018. Till nästa sommar har Knyckare 
öppnat upp för en uppföljare till succén. 
Just nu håller hon dock som bäst på att 
skriva en bok om vår tids största sepa
ratistiska fest och om vägen dit. Boken 
släpps den 8 mars av Teg Publishing 
förlag, men kan förbeställas redan nu.

– När någonting stort och världs
historiskt händer vill en ju gärna ha 
det dokumenterat. Jag har levt och 
andats Statement i ett år, det har varit 
fantastiskt och omtumlade. Det vill jag 
dela med mig av, säger författaren i ett 
pressmeddelande. 

Carol vår räddare!
Oavsett vad man tycker om mastodontfilmer med maxade 
effekter och pampiga soundtracks, och oavsett hur ens relation 
till seriefigurer med spexiga namn och bisarra superkrafter ser 
ut, så är det värt att kolla Hollywoods senaste superhjältefilm 
Captain Marvel. 
Titelrollen spelas av Brie Larson och är baserad på seriefiguren 
Carol Danvers från Marvel Comics. Här får vi för en gångs skull 
följa en kvinnlig superhjälte som inte konstant sexualiseras, 
enbart är en snubbes sidekick, eller på annat sätt förminskas 
enligt klassiska Hollywoodmanér. I filmen blir Carol Danvers en 
av galaxens mäktigaste hjältar efter att jorden hamnar i mitten 
av en intergalaktisk konflikt mellan två främmande världar. Det 
är precis lika schablonartat som det låter, men Carol Danvers 
ingjuter en helig krigsanda till och med hos någon som jag,som 
alltid har varit skeptisk mot amerikansk superhjältekultur. Samma 
krigsanda uppstår när jag läser grovt misogyna nätrecensioner 
från delar av den manliga publiken: Tyst på er skrikiga små 
aliens, ni har ingen talan.
FOTO: FLICKR 

FOTO: ANNIKA BERGLUND



A gnes i din bok blir kallad galen när hon kastar gamla 
snusprillor på Lillis i en bar, efter att han länge 
utnyttjat och osynliggjort henne. Det är en scen 

som har skapat stor igenkänningsfaktor hos mig och många 
andra. Varför är den här problematiken så vanlig?
– Vad intressant att du säger det. När jag började med boken 
berättade flera av mina kompisar att de delar den erfarenheten; 
att bli besatt av någon som är känslomässigt otillgänglig men 
samtidigt krävande och särskilt hur mycket man anstränger sig 
för att anpassa sig efter dennes önskemål. För Agnes i boken 
– och mig då eftersom den är självbiografisk – handlar det om 
att Lillis hela tiden ger tillräckligt med bekräftelse för att hålla 
hoppet vid liv. Parallellt med det växer behovet av hämnd och 
upprättelse eftersom han behandlar henne så illa. 

Det är så väldigt lätt för män att dra psycho-kortet mot en 
kvinna som exploderar när gränsen är nådd. Finns det något 
vettigt sätt att komma åt den förtryckande mentaliteten tror du?
– Ja, alltså det är precis det Agnes i boken försöker göra. Hon 
försöker hela tiden värja sig mot anklagelserna om att hon är 

utmärkt kulturtant

DETTA HAR HÄNT

Serietecknaren Agnes Jacobsson, född 1991, är uppvuxen i Stockholm och verksam i Malmö där hon har utbildat sig vid Serie-
skolan. Just nu är hon aktuell med sin debutbok »Psycho girl« (Kartago förlag), en serieroman som har rosats intensivt sedan 
boksläppet i oktober. Psycho girl är självbiografisk och titeln anspelar på hur Agnes når en välbehövlig gräns efter att länge ha 
blivit nedtryckt och manipulerad av objektet för sin besatthet. Den skildrar också på ett minutiöst vis hur en kvinna som tar ton 
och säger ifrån får den klassiska hysterika-stämpeln. Ju mer Agnes strävar efter att äntligen bli sedd av den tio år äldre Lillis, desto 
mer förminskar han henne. Ju mer han undanhåller henne från sitt övriga liv och sina vänner, desto större blir behovet att vinna 
hans gillande – och i takt med självhatet växer ilskan mot Lillis.

Huvudpersonen i Agnes Jacobssons »Psycho girl« är beredd att offra allt vad stolthet heter för att bli 
bekräftad av sin drömkille Lillis. Men det är inte självutplåningen, utan tvärtom upproret, som slutligen 
ger henne en psycho-stämpel. Varför blir en kvinnas sanning fortfarande läst som galenskap om den 
misskrediterar en man?
TEXT: ELLINOR GOTBY ERIKSSON | FOTO: JULIA RAGNARSSON

knäpp genom att framhålla att hon är den rationella, men hon 
lyckas ändå inte komma runt hans spelregler. Han har en makt 
över henne som gör att hon inte kan lämna honom. Agnes vill 
verkligen stå upp för sig själv och av någon dum anledning 
kan hon inte sluta att jaga efter den där upprättelsen som 
ändå aldrig kommer. Det blir snarare värre eftersom hon fort
sätter ha kontakt med honom i jakten på hämnd.

Men finns det ett mindre destruktivt sätt att hantera frustrationen 
över att känna sig tillintetgjord?
– Oftast har jag bara känt att jag verkligen vill ge igen när jag 
har blivit sårad, men det håller inte i längden. Om man istället 
kan ignorera personen och lämna honom åt sitt öde så har 
man i slutändan vunnit. Jag har faktiskt varit i den situationen 
också, slår det mig. Alltså att jag lyckas vända ryggen till istället 
för att fortsätta ha kontakt. Att vara »den större personen« 
istället för att drivas av sina negativa känslor är en väldigt 
befriande känsla.

Varför tror du att det finns en myt om att kvinnor ljuger om 
psykisk eller fysisk misshandel för att jävlas med män?
– Det är en jättekonstig myt eftersom kvinnor väldigt sällan 
vinner något på att berätta om sina erfarenheter. Det är väl 
fördelaktigt för män att kunna avfärda kvinnor som lögnerskor 
eller hysterikor. Då slipper de ju ställa upp på kvinnors krav 
på jämställdhet. Vi måste ta våra erfarenheter på allvar, våga 
prata om det och stötta varandra!

Galen i killen som
gör henne galen

När män avfärdar kvinnor som  
lögnerskor eller hysterikor slipper de 
kraven på jämställdhet.
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VISSTE 
DU ATT…

Roksnytt

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar  
bara för och med kvinno och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med över 100 medlemsjourer. 
Den åttonde och nuvarande ordföranden heter Jenny Westerstrand. 

UNDER ÅRETS BOKMÄSSA den 28–30 september uppvisade Roks 
monter ett rekordstarkt och glödande program. Den första 
intervjupersonen utgjordes av journalisten Daniel Velasco som 
står bakom radiodokumentärerna »Hästgården« och »Den 
fastspända flickan«. Han intervjuades om de dilemman som kan 
uppstå när man arbetar journalistiskt med att skildra tjejers och 
kvinnors våldsutsatthet dokumentärt. 

SOCIOLOGEN OCH FORSKAREN Stina Jeffner skrev i slutet av 
90talet den banbrytande avhandlingen »Liksom våldtäkt – 
typ«. Hon belyser här betydelsen av kön och heterosexualitet för 
ungdomars förståelse av våldtäkt och blottar de dynamiker som 
lägger skulden på den utsatta tjejen. Då, 1998 när Roks gav ut 
hennes avhandling som bok, ansågs den vara banbrytande. När 
hon gästade Roks monter talade Jeffner om vad som har hänt 
(och inte hänt!) under de 20 år som gått sedan dess: anmälning
arna om våldtäkt har ökat, men en djuplodande kunskap om 
våldtäktskulturen lyser fortfarande med sin frånvaro i rättssalarna. 

FÖRFATTAREN OCH PODDAREN Caroline Ringskog Ferrada-Noli 
intervjuades om sin senaste roman »Rich Boy«. I den omåttligt 
hyllade halvbiografiska romanen gestaltar hon en kvinnlig livs
erfarenhet som spänner sig över tre generationer. Det handlar 

Roks gnistrade på årets BOKMÄSSA

ETT RIKT SAMTAL
Caroline Ringskog 
Ferrada-Noli, nu senast 
aktuell med »Rich Boy« 
– en roman som handlar 
om att försöka bryta 
nedärvda ofeministiska 
mönster – intervjuades 
av Jenny Westerstrand 
under årets bokmässa. 
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om sökandet efter en man som på ett eller annat sätt ska 
erbjuda rikedom och verka förlösande. Under boksamtalet i 
Roks monter avhandlades bland annat hur tjejer och kvinnor 
kan lyckas bli självständiga och i förlängningen bli en rich girl, 
fullständigt obrydd om samhällets alla rich boys. 

DAVID BRAX, FILOSOF OCH FORSKARE vid hatbrottslagstif
ningen stod sist på tur i Roks program. Han intervjuades om 
hatbrott som juridisk konstruktion och hur det kommer sig att 
den inte relateras till kön. Beteckningen hatbrott används som 
en straffskärpning för vissa brott, nämligen om de begåtts 
med uppsåt att kränka någon på särskilda grunder. Grunderna 
relaterar idag, bland annat, till etnicitet, hudfärg, sexuell lägg
ning och funktionshinder, men alltså inte kön. Ändå är det våld 
män utsätter kvinnor för riktat mot dem just i deras egenskap 
av kvinnor. Samtalet med Brax ledde fram till en intressant 
diskussion om huruvida det inte är på tiden att hatbrottslag
stiftningen omfattar kvinnor. Alla samtalen leddes på ett högst 
vetgirigt vis av Roks ordförande Jenny Westerstrand. På plats 
var även styrelsemedlemmar och representanter från jourerna 
som bland annat svarade på allmänhetens frågor och såg till 
att Kvinnotryck fick en massa nya läsare. 

You Roks!
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TEXTER ELLINOR  

GOTBY ERIKSSON 

PRESSEKRETERARE

ROKS

Roksnytt

BRINNANDE  
ENGAGEMANG 
FÖR VÅLD OCH 
VÅRDNAD
Kampen för kvinnors och barns 
rättigheter har fått en rejäl skjuts 
framåt under hösten. Den 9 oktober 
och den 6 november höll Roks två 
konferenser om våld i vårdnads-
tvister, gästad av skarpa och 
sakkunniga jurister och pådriven 
en välorienterad publik i Luleå 
respektive Malmö. 

Talade gjorde bland annat juristen 
Eva Diesen, advokat Rebecca 
Lagh och forskaren Linnéa Bruno 
under moderering av Susanna 
Eriksson, Indile juristbyrå och 
fast medarbetare på Kvinnotryck. 
Närvarade gjorde också en talför 
och kompetent panel bestående av 
Linda Lotare från Umeå kvinnojour 
och Gudrun Nordborg, jurist och 
expert på fältet. Från styrelsen 
var Malin von Wachenfeldt, Eva 
Hoffman och Jenny Westerstrand 
på plats. Samtalen berörde allt från 
familjerättens domar till pappors 
våldsutövning. Ytterligare en 
konferens på temat har i skrivande 
stund inte ägt rum, men är plane-
rad att gå av stapeln i Göteborg 
den 27 november.

Juristen Eva Diesen.

På gång…
INTERNATIONELLA  
BROTTSOFFERDAGEN 2019
Fredag den 22 februari uppmärksammar Brottsoffer
myndigheten den Internationella Brottsofferdagen i  
Norra latins lokaler i Stockholm. 

Dagen anordnas i samarbete med Bris, Brottsofferjouren 
Sverige, Ecpat, RFSL, Roks, Rädda Barnen och Unizon, och 
besökarna kommer att få ta del av både forskning och 
praktiska exempel inom brottsofferområdet.

Två tillfällen för fortbildning och intern 
pepp kommer att hållas i Stockholm 
under vårvintern, den 9–10 februari 
och den 30–31 mars.

I februari erbjuds alla jouranställda 
som möter barn i sitt arbete att delta  
i »Träff för Barnansvariga«. Här kommer 
alla de dilemman och frågeställningar 
som kan uppstå i och med ett barn 
ansvar att genomlysas och bearbetas i 
form av både föreläsningar och erfaren  
hetsutbyte.

I mars träffas alla Roks tjejjourer i 
Stockholm. Träffens fokus är att ge 
jourtjejer möjlighet att knyta kontak
ter mellan jourerna och på så sätt lära 
av, och stötta varandra.

2018 års upplaga av Nordiska kvinnor mot våld 
konferensen hölls i Helsingfors den 7–9 september 
med omkring 250 deltagare. Huvudfokus under  
konferensdagarna låg på hur våra förutsättningar 
egentligen har förändrats till följd av #metoo. Den  
8 september höll Roks i en uppskattad workshop  
ihop med »Inte Din Hora« – ett nätverk som ska  
skydda kvinnor från sexuell exploatering. Inledde  
gjorde ordförande Jenny Westerstrand, och  
nätverkets inspirerande grundare Gabriella Kärnekull 
Wolfe och Ida Wassholm pratade om arbetet  
under rubriken »Varför slutar hon inte bara?«. 

FOTO: CHRISTINA LINDSTRÖM

NORDISKA KVINNOR MOT PROSTITUTION

VÄXA SOM JOURTJEJ ELLER JOURKVINNA
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B posttidning

Kvinnokooperativet Tuzamurane i Rwanda odlar och säljer ananas. Oxfam har hjälpt kvinnorna att 
strukturera sin verksamhet och bli mer lönsamma genom att arbeta tillsammans. Genom att gå 
samman och dela sina kunskaper har de lyckats öka sina skördar och lämna fattigdomen bakom sig. 

Oxfam är en hjälporganisation som arbetar mot fattigdom runt om i världen, till exempel genom att 
stötta kvinnor i att få tillgång till arbete och förbättra deras försörjningsmöjligheter. 
Att stötta kvinnliga företagare tror vi är en av nycklarna till en värld utan fattigdom och orättvisa.
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”Livet innan kooperativet 
var ett liv i fattigdom. 
Nu arbetar vi tillsammans 
och jag kan köpa det jag 
behöver utan att oroa mig.  
Jag är stolt!”
- Valerie Mukangerero

ANNONS


