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Incest är inte uttjatat  
förrän det är UTROTAT

ledare

GLATT MEDDELADE JAG FÖRLAGET att jag börjat skriva på en 
ny bok, men möttes av en ängslig blick från den pr-ansvariga. 
»Den ska inte handla om incest, väl?« slapp det ur henne.  

Det här var i slutet på 1990-talet, då incestdebatten tagit en ny vänd-
ning. De chockerande siffror som gjort incest till en het potatis på 

1980-talets dagordning, hade hamnat i komposthinken. »Ja, det är 
ju så uttjatat«, slätade pr-kvinnan över när hon fått mitt lugnande 

svar. 

OCH NU STÅR JAG HÄR i en annan tid och ser ut över ett min-
fält. Jag står med kvinnojourernas erfarenheter av pappor 
som ges rätt till vårdnad och umgänge med barn de förgripit 
sig på. Jag står med färska rapporter från tjejjourer om 
att de kontaktas av ett oroväckande stort antal tjejer som 
traumatiserats av tidiga sexuella övergrepp. Jag står med 
statistik över den vanvettiga utbredningen av sexuellt 
våld mot barn i hela världen. Jag står med nystan av 
motstridiga forskningsresultat, fulla av hårda knutar 
runt rivaliserande intressen och lösa tåtar som fladdrar i 
vinddraget av olika konspirationsteorier. Jag står fram-
för det krigshärjade område där striderna om tolknings-
företrädet utkämpats och jag ser den svårt sargade 
sanningen som ännu ligger kvar på marken och inte orkat 

resa sig. I horisonten avtecknar sig en urgammal fästning. 
På närmare håll ser den fallfärdig ut på sina ställen, men 

än sitter förövarna säkert därinne i skydd av sina roller som 
föräldrar, släktingar, lärare, präster, tränare och andra som står 
barnen nära. Att berätta om deras brott är att rucka på de trygga 

samhällsfundamenten de representerar. Därför måste de huka 
bakom muren av förnekelse för att dölja det som gör det möjligt 
för män att förgripa sig på barn.

VAR DET INTE KÖNSMAKT det kallades 
en gång? Innan det också blev  
»uttjatat«.
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OÖVERVAKADE KATOLSKA PEDOFILER

I en stor amerikansk undersökning avslöjas att katolska präster 
som förgripit sig på barn kan fortsätta arbeta med barn och unga. 
Skådespelaren Gemma Hoskins har därför startat en databas som 
registrerar var förövarna finns.

avtryck

Prästpedofiler får  
nya jobb – med barn
Minst 1 700 amerikanska katolska präster, munkar, diakoner och lekmän som anklagats för sexuella övergrepp, 
arbetar fortfarande inom verksamheter som vänder sig till barn, utan tillsyn från katolska kyrkan eller från rätts-
systemet. Detta enligt en stor undersökning av den internationella nyhetsbyrån Associated Press (AP).
TEXT: MARIE STARCK | FOTO: NETFLIX

I DEN OBEROENDE National Catholic Reporter beskrivs hur 
pedofiler inom katolska kyrkan fått fortsatt fritt spelrum, 
både i civilsamhället och inom kyrkan. En påfallande stor 

grupp tycks söka sig till arbetsplatser och frivilligorganisationer 
med stor tillgång till minderåriga barn. Många blir lärare i 
grundskolan, arbetar med att stödja fosterbarn eller barn som 
varit utsatta för exempelvis sexuella övergrepp. 

ETT EXEMPEL ÄR Thomas Meiring, som sedan han fick lämna 
kyrkan 1983 ändå arbetat som terapeut med särskilt fokus på 
tonåringar och vuxna med frågor kring sexuell läggning och 
identitet. 

FLERA KATOLSKA PEDOFILER har även efter att de funnits skyldiga 
blivit avslöjade för nya sexbrott, från fysiska övergrepp och sprid-
ning av barnporr till att ha blottat sig och onanerat på öppen plats.
Huvudproblemet är att många aldrig ställts inför rätta utan bara 
fått lämna kyrkan som straff. Idag har de flesta stift namnregister 
på de anklagade, men bristande system för bakgrundskontroll 
och luckor i lagstiftningen gör att många får behålla sina tjänster 
även när anklagelserna offentliggjorts.

PÅFALLANDE MÅNGA har därför, trots allvarliga anklagelser, fått 
behålla sin tjänst inom katolska kyrkan eller gått vidare till andra 

kyrkosamfund. En enkel lösning tycks vara att byta världsdel för 
att fortsätta tjäna som katolsk präst i exempelvis Peru eller Irland, 
som om ingenting har hänt.

I DE FALL DÄR MAN frivilligt eller ofrivilligt lämnat kyrkan, 
avkragats och befriats från sina ordenslöften, har kyrkan därmed 
också minimalt inflytande på deras fortsatta gärningar. De flesta 
som valt att gå frivilligt är dessutom tillräckligt unga för att skapa 
en ny yrkeskarriär inom barnyrken och kan således under många 
år förgripa sig på ännu fler barn. Det finns gott om religiösa och 
privata skolor som inte kräver lärarlegitimation och vissa delstater 
har inga officiella databaser för legitimerade lärare, vilket gör att 
de obehöriga lätt går under radarn.

GEMMA HOSKINS är en av huvudrollsinnehavarna i true crime- 
serien The Keepers, om mordet på en ung nunna som kände till 
att det fanns en pedofilring på den katolska flickskolan där hon 
arbetade och som plågade eleverna med våldtäkter, tortyr och 
hjärntvätt. Nu driver Gemma Hoskins tillsammans med några 
frivilliga den egna databasen BishopAccountability.org där de 
listar och lokaliserar präster som anklagats för sexbrott mot 
minderåriga. 

– Om prästerna är fråntagna sitt ämbete och inte finns kvar 
inom kyrkan är det ännu läskigare, säger Gemma Hoskins, för det 
betyder att kyrkan inte heller kan spåra dem. Därute mitt ibland 
oss rör sig alltså sexförbrytare som inte finns i något register. Flera katolska pedofiler har även  

efter att de funnits skyldiga blivit  
avslöjade för nya sexbrott, från fysiska 
övergrepp och spridning av barnporr 
till att ha blottat sig och onanerat på 
öppen plats.
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inzoomat

SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN 
är ett brott som lämnar efter sig 
en giftig varböld hos den utsatta. 
Många strategier måste till för att 
hindra det förlamande giftet från 
att läcka ut.

PÅ SAMMA VIS fungerar det patriar-
kala försvaret när den verkliga gift-
läckan avslöjas. Djupt bortträngd 
nere i patriarkatets mörkaste inre 
ligger nämligen en förvriden lust 
att besudla människosläktets allra 
yngsta och försvarslösa individer 
med det sexuella våldets förgörande 
effekter. Varje försök att avtäcka 
denna böld i samhällskroppen måste 
därför slås ner med våldsam kraft.

JA, DET LÅTER SOM EN OND SAGA. 
Så låt oss dyka ner i denna saga. 
Om bölder som brister, om barn 
som berättar och vuxna som minns 
efteråt, om forskning och beprövad 
kunskap kring skador och följder. 
Och om det största tabut – att 
berätta hela sagan om incest och 
sexbrott mot barn.
TEXT: UNNI DROUGGE | ILLUSTRATION: LISA MEDIN

– ATT FÖRGRIPA SIG PÅ BARN
DET BORTTRÄNGDA BROTTET  
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inzoomat

En SANN SAGA om nutida häxor, 
incestförnekare, pedofilkramare och 
andra tomtar och troll vid lägerelden 
där barn offras och vittnen tystas.

INCEST OCH ÖVERGREPP mot barn är en uråldrig företeelse, men 
inget som ansågs värt att göra väsen av förrän på 1970-talet, 
då en rad amerikanska feminister tog upp det som en köns-
politisk fråga. I Sverige öppnades allmänhetens ögon först när 
teveprogrammet »En skam utan like« sändes i TV 1 (2/3 1982). 
Det blev tändgnistan till en incestdebatt som skulle pågå i 
över 15 år. Rädda Barnen, som satte stark prägel på debatten, 
gjorde 1983 en mycket uppmärksammad Sifo-under sökning 
där det framkom att var tionde kvinna varit utsatt för incest. 
Begreppet incest vidgades samtidigt till att gälla alla sorters 
kränkningar av barns sexuella integritet, utöver penetrering, 
vilket skapade samma arga reaktioner bland män som vi senast 
kunde följa i metoo-debatten: »Ska en far inte längre våga 
krama sin dotter utan att anklagas för incest?«

Den seglivade teorin om att barns berättelser om incest 
vanligtvis är fantasifoster, som härrör ur deras hemliga önske-
tänkande om att ha sex med föräldern av motsatt kön, den 
uppfattningen skrotades. Istället slogs det fast att barn måste 
bli trodda, och att man därför måste gå till botten med varje 
misstanke om övergrepp. Följdriktigt ökade antalet incest-
anmälningar markant under återstoden av 1980-talet och 
bäddade för en kraftig polarisering mellan de incestanklagade 
männens rättssäkerhet och barnens skyddsrätt. Incestförne-
karna stod redo i kulisserna för att senare inta rollen som de 
verkliga offren för en uppiskad »incesthysteri«.
FOTO: WIKIPEDIA COMMONS

Kapitel 1. 
Incestbomben briserar

FORSKARENS FARLIGA MINNEN

Jennifer Freyd, professor i minnes- 
och traumaforskning, hamnade i  
orkanens öga när hon mindes vad 
hennes pappa gjort mot henne., 
FOTO: UNIVERSITY OF OREGON

JENNIFER FREYD var en välrenommerad psykolog och fors-
kare när hon i december 1990 upplevde så stark ångest inför 
föräldrarnas kommande julbesök att hon började gå i terapi. 
Redan vid andra tillfället hade terapeuten rättframt frågat den 
33-åriga Jennifer om hon utsatts för sexövergrepp som barn. 
Samma dag blev hennes minnen tydliga. Jennifer försökte 
först prata med föräldrarna om pappans incest, men de ville 
bara tala om hennes egen sexualitet. 

Tio månader senare föds begreppet »False Memory Syn-
drome« i en artikel som Jennifers mamma publicerar i den 
obskyra tidskriften »Issues in Child Abuse Accusations« vars 
utgivare är den dubiöse Ralph Underwager. Artikeln är skriven 
under pseudonymen Jane Doe och går ut på att en terapeut 
lockat fram falska minnen hos hennes vuxna dotter som lett till 
att pappan blivit oskyldigt anklagad för incest. Dottern, som 
ska föreställa Jennifer, beskrivs som problemfylld och sexuellt 
frustrerad med perioder av promiskuitet. I samband med uni-
versitetets planer på att utnämna Jennifer till professor mejlar 
mamman artikeln till hennes äldre kollegor och röjer därmed 
både sin och dotterns anonymitet. Både Jennifers syster och 
farmor trodde på hennes minnen, och farbrodern gick även ut 
och bekräftade att hon talade sanning.

Men föräldrarna Pamela och Peter Freyd svarade på sin 
dotters incestminnen med att samma år som hon erhöll sin 
professur vid universitetet i Oregon, 1992, grunda den ideella 
föreningen »False Memory Syndrome Foundation«. 

Jennifer Freyds akademiska insatser har belönats med 
flera utmärkelser och hon räknas som en av världens främsta 
experter inom trauma- och minnesforskning med sin speciella 
kunskap om både det första stora sveket – att förgripa sig på 
ett barn – och sveket i att sedan inte bli trodd. 

Kapitel 2. Kvinnan som 
slutade blunda
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Kapitel 3.  
Minnenas krig

»ÄNDA FRAM TILLS nyligen var sexuella övergrepp mot barn 
det perfekta brottet. /---/ Idag har kvinnor – och män – börjat 
gå till domstol så att gärningsmännen för första gången får  
stå till svars. Vad vi ser nu är deras försök att slå tillbaka.« 
Uttalandet gjordes 1993 på en kongress med det amerikanska 
psykiatriförbundet – den största auktoriteten inom området, 
som även står bakom den allmänt vedertagna diagnos-
manualen (DSM). 

Yttrandet var främst riktat mot det nybildade »False 
Memory Syndrome Foundation«, som redan fått stor medie-
uppmärksamhet men samtidigt hård kritik för sin brist på 
vetenskapligt underlag. Föreningens rykte hade också blivit 
nedsolkat av en viss Ralph Underwager som satt i »expert-
panelen«. Underwager hade 1991 intervjuats för den holländska 
pedofiltidningen »Paidika«, där han påstått att pedofiler utförde 
Guds vilja. En av medarbetarna i hans egen tidskrift »Issues in 
Child Abuse Accusations« var för övrigt den beryktade Richard 
Gardner, mannen som uppfann PAS (Parental Alienation Syn-
drome) och som också uttalat sig positivt om pedofili. 

Huvudfienden i den nya föreningen var de forskare som 
påvisade minnesstörningar efter svåra traumatiska händelser, 
fenomen som studerats hos exempelvis Vietnamsoldater. Inga 
av dessa forskare bestrider att minnen kan vara felaktiga, 
inte heller professor Freyd, dottern till det par som grundade 
föreningen mot falska minnen. Hennes tes går endast ut på 
att sanningshalten i ett minne inte har att göra med om det 
varit blockerat eller funnits där hela tiden. Denna tes är också 
underbyggd av en mängd oberoende seriösa studier.

Ändå lyckades organisationen mot falska minnen erövra 
agendan med hjälp av intensiv medieuppvaktning, grova 
överdrifter, konspirationsteorier och faktaresistens. Liknande 
sammanslutningar bildades i andra länder, även i Sverige, med 
den indirekta uppmaningen till alla som utsatts för pedofila 
övergrepp: Glöm det! För det du minns har ändå inte hänt.
FOTO: SHUTTERSTOCK

Kapitel 4. Incest-
debattörer utan gränser
DET BRINNANDE ENGAGEMANGET i den så kallade incestpanikens 
påstådda risker samlade både högheter och paria runt samma 
lägereld. Således kunde Jan Guillou luta sig mot pedofilkramaren 
Richard Gardners »fackkunskaper« i sitt försvarstal för incest-
anklagade män som han utnämnt till vår tids häxor. Andra 
vanryktade »experter« deltog också i gänget, exempelvis Max 
Scharnberg, som hävdat att 80 procent av alla incestdömda 
är oskyldiga och vars bok om Södertäljefallet fick makuleras 
då han falskeligen uppgav Uppsala universitet som utgivare 
(vilket han senare skyllde på en feministisk komplott). Att även 
den ökända Ingrid Carlquist hittat en plats i sällskapet tycktes 
inte störa vare sig Leif GW Persson eller Dan Josefsson, som 
i sin tur gärna samsades med Elisabeth Loftus och lät hennes 
starkt ifrågasatta forskning utgöra faktaunderlag i sin bok om 
Thomas Quick. För det blev han hyllad och prisbelönad. Det 
fanns mycket att vinna på att göra män till försvarslösa offer för 
(framförallt kvinnlig) masshysteri om att pedofiler lurade i varje 
buske. Inte bara prestige, uppmärksamhet och pengar, utan 
även den enkla glädjen i att utse feminismen som syndabock.

De tysta förlorarna blev de utsatta barnen och de vuxna 
överlevarna som än en gång kördes över av bagatelliseranden 
och förnekanden av mäns sexuella våld.

MED ETT OPINIONSLÄGE som marginaliserar incest och sex-
brott mot barn tycks det ha blivit fritt fram för åsikter som förr 
fick hålla sig till marginalen. Inför kongressvalet 2018 kunde 
exempelvis den kandiderande Nathan D. Larson ogenerat 
meddela att han ville legalisera incest, pedofili, barnporr och 
månggifte inklusive hustrumisshandel. På hans meritlista finns 
bland annat ett avtjänat fängelsestraff för mordhot mot USA:s 
president och ett utfärdat kontaktförbud med kvinnan han 
varit gift med, som senare begick självmord. 

Och i somras kläckte den amerikanska republikanske politi-
kern Steve King ur sig, att utan våldtäkt och incest skulle den 
mänskliga befolkningen förmodligen ha dött ut.

Helt säkert är dock, att utan incest och våldtäkt skulle sådana 
yttranden vara utdöda.

LEVER TACK VARE INCEST

Steve King, republikansk ledamot i 
USA:s representanthus: Lever enligt 
egen utsaga tack vare incest och 
våldtäkt. 
FOTO: DONKEYHOTEY/FLICKR

Kapitel 5. Klimatfarliga 
åsiktsutsläpp
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Offret är en man
I två av våra mest omtvistade rättsfall har skribenten och debattören Kristina Hultman valt att stå på de  
brottsutsattas sida. Men talar man för dem som tystnat – de mördade, de avlidna, de skrämda – blir man ofta 
själv tystad. De som försvarar gärningsmännen och förnekar deras skuld är nämligen vana vid att höja rösten. 
Här vittnar Kristina Hultman om skillnaden mellan att ha rätt och att få rätt. 
TEXT:MARIE STARCK

U NDER ANDRA HÄLFTEN av 
1990-talet skedde en stark 
opinionssvängning kring barns 

trovärdighet i incest utredningar, som 
senare följdes av en lika eldig mot opinion 
gällande bortträngda minnen av trauma-
tiska händelser, vilket tillbakavisades som 
en bluff. 

DESSA DRASTISKA BYTEN av konsensus 
avspeglas tydligt i de medieinfernon som 
uppstod runt två av Sveriges mest omstridda 
rättsfall. Det ena gällde styckmordsrätte-
gången efter mordet på Catrine da Costa 
och det andra frikännandet av Thomas 
Quick. (Sammanfattning av båda fallen 
finns i separat ruta.)

När författaren och opinionsbildaren 
Kristina Hultman gav sig in i dessa tur-
bulenta debatter kunde hon inte drömma 
om att hennes kamp mot bagatelliseringen 
av sexuellt våld skulle röra upp så starka 
känslor. 

– Hanna Olsson, som skrev »Catrine 
och rättvisan« drev linjen att vi måste ta 
prostituerades och barns vittnesmål på 
större allvar. Men som bevisning i målet 
var mammans berättelse om flickans erfa-
renheter i praktiken inte så betydelsefull 
som många velat göra gällande, menar 
Kristina Hultman. 

I FALLET QUICK ifrågasatte journalis-
terna Hannes Råstam och framför allt 

Da Costa-debaklet 
Likdelar från Catrine da Costa, en ung kvinna i prostitution, hade 
dumpats i fyra plastsäckar som upptäcktes vid olika tidpunkter 
1984. Två läkare som i media benämndes »Obducenten och 
Allmänläkaren« åtalades för mordet 1988, men tingsrätten kunde 
inte bevisa att de var skyldiga till själva mordet, bland annat för 
att dödsorsaken inte kunde konstateras eftersom både huvudet 
och vitala organ saknades. Däremot fastställde rätten bortom 
allt rimligt tvivel att de två läkarna hade styckat kroppen. Deras 
läkarlegitimationer drogs därför in.

Forskaren och journalisten Hanna Olsson, som hade bevakat 
rättegångarna för Dagens Nyheter, kom 1990 ut med »Catrine 
och Rättvisan«. Boken fick stort genomslag och hade ett tydligt 

könsmaktspolitiskt perspektiv. Vid den tidpunkten var det inte 
många som tyckte synd om de båda läkarna för att de inte 
längre fick utöva sitt yrke. Obducenten var en känd sexköpare 
på Malmskillnadsgatan, han hade åtalats för misshandel av 
en prostituerad och hans fru hade hittats hängd under oklara 
omständigheter. Allmänläkaren hade misstänkts för sexöver-
grepp på sin dotter efter larm från daghemspersonalen, och 
mamman vittnade i rätten om hur dottern blivit besinningslöst 
rädd för en hantverkare med borrmaskin och sagt att »pappa 
borrar i tantens huvud«. Hanna Olsson återgav mammans och 
dotterns berättelse i boken, vilket retade gallfeber på en rad 
manliga debattörer, däribland Jan Guillou. I boken »Häxornas 
försvarare« (2002) summerar han: »I den innersta kärnan av 
styckmordsmålet finns nämligen ett barnvittne som var 17 
månader gammalt vid den kritiska tidpunkten. /---/ Att barnet 
blev indraget i historien berodde tidstypiskt nog på en vård-
nadstvist med incestanklagelse. Vid mitten av 80-talet svepte 
den USA-inspirerade incest vågen också över Sverige.« 

Vändpunkten i styckmordsdebatten blev Per Lindebergs 
bok »Döden är en man« (1999), som Leif GW Persson lobbade 
hårt för. Förlagets VD Agneta von Schinkel avgick i protest 

Två rättssaker som skakade Sverige

Dan Josefsson existensen av bortträngda 
minnen och hävdade att dessa legat till 
grund för domarna mot Thomas Quick 
för åtta mord. 

– Även om Dan Josefsson valde att lyfta 
fram detta stort, så var det inte bortträngda 
minnen som fällde Quick, säger Kristina 
Hultman. Det fanns annan sorts bevisning.

Varför väcker barns vittnesmål om  
incest och vuxnas bortträngda minnen 
så hätska och aggressiva reaktioner 
hos många män i maktställning?
– Vissa brott verkar vara svåra att ta in, 
svarar Kristina Hultman. Kanske finns 
det ett djupt liggande psykologiskt behov 
i förnekelsen, som fick några män att 

STYCKAD OCH DUMPAD

Da Costa – funnen mördad  
och styckad i plastsäckar.
FOTO: PRIVAT
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FRIAD OCH HYLLAD

Sture Bergwall, f d seriemördaren Thomas Quick – upplyft 
i rampljuset på bokmässan. I filmen »Quick« (2019) deltog 
våra mest kända skådepelare.
FOTO: FLICKR

mot att ge ut en bok där de två läkarna framställdes som 
oskyldiga offer för ett skandalöst justitiemord. Men det blev 
just den uppfattningen som så småningom skulle segra.

Thomas Quick/Sture Bergwall-rockaden 
Måltavlan i den jippobetonade Quick-resningsprocessen 
var den sedan länge avlidna psykiatrikern Margit Norell och 
hennes så kallade lärjungar vid rättspsykiatriska kliniken på 
Säters sjukhus. Det var där kulten kring bortträngda minnen 
skulle ha haft sitt högkvarter. Den mest bejublade bland alla 
quickologer blev den dramatiskt lagda Dan Josefsson som 
fick Stora Journalistpriset för sin bok »Mannen som slutade 
ljuga«. Genom att utmåla Norell som fanatisk sektledare med 
förmåga att hjärntvätta både sina anhängare och sina patien-
ter med psykoanalysens grumliga bottensats, kunde bilden av 
Quick som sunkig pedofil och dömd seriemördare bytas ut mot 
det oskyldiga offret Sture Bergwall, som tvingats rabbla upp 
falska minnen av sexualsadistiska begångna mord – minnen 
som Margit Norell skickligt planterat i honom. /Red./

Kristina Hultman var en av grundarna  
till Bang, redaktör på Arena och skribent i 
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenskan 
och Ottar. Har gett ut romanen »Under-
sökningen eller When I woke up this  
morning I felt so gay« (2009) 

Hon lämnade journalistiken år 2016 i 
protest mot den okritiska bevakningen 
av Quick-fallet i ledande svenska medier. 
Idag läser hon historia på mastersnivå och 
arbetar med en uppsats om den brittiska 
feministen Mary Wollstonecraft.
 FOTO: TERESE ANDRÉN

sätta en ära i att rentvå de båda läkarna. 
Samma sak hände i Quickmålen där man 
gjorde Sture Bergwall nästan vit som snö, 
trots att han har flera domar bakom sig 
för sexuella övergrepp på unga pojkar och 
flera grova överfall. Kanske handlar det 
också om att inte vilja kännas vid att vi 
fortfarande har ett samhälle där män kan 
begå övergrepp utan att dömas. Vi som 
arbetar med att motverka en våldskultur 
hotar ju dessa djupt liggande patriarkala 
strukturer. Allra mest laddat är incest. 
Istället för att gå till botten med denna 
kultur och förstå den, väljer en del att 
lägga skulden på kvinnorörelsen. Viljan 
att tysta feministisk opinion verkar vara 
en stark drivkraft. Vissa män ogillar helt 
enkelt att våld som har med makt och kön 
att göra får uppmärksamhet. 

SJÄLV ÄR KRISTINA HULTMAN chockad 
över att journalistkåren så lättvindigt 
svalt argumenten i Quickdebatten utan 
att kolla fakta först. Empiri måste gå före 
ideologi, menar hon. När hon gick med i 
det så kallade Quick-laget upplevde hon 
också ett svek från feminister, som hon 
tycker borde ha stått upp för offren för 
några av vår tids värsta sexualbrott när det 
verkligen gällde. 

– Jag fick verkligen känna på ensam-
heten och ser det som en backlash för 
kvinnorörelsen att vi har försuttit chansen 
att jobba tillsammans i dessa både tunga 
och svåra frågor. Jag är också besviken 
över att det finns så lite civilkurage bland 
mina journalist kollegor. Av det skälet är 
jag heller inte säker på om jag vill komma 
tillbaka som journalist. Glädjen och 
tilltron till publicistiken är borta för mig. 
Idag känns det viktigare att stå upp för 
brottsoffren, komma vidare, och samtidigt 
arbeta för att vi en dag ska förstå det som 
hänt på djupet, avslutar Kristina Hultman.

LÄMNADE SIN LÅNGA KARRIÄR
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serna tillämpliga tills barnet fyller 18 år. Konsekvensen av om 
ett brott ska bedömas som våldtäkt eller våldtäkt mot barn är att 
vid våldtäkt mot barn spelar det ingen roll om deltagandet var 
frivilligt eller inte – huvudregeln är att sexuella handlingar med 
barn under 15 år (och i vissa fall alltså under 18 år) är brottsliga. 
Det enda åklagaren behöver bevisa är alltså att den sexuella 
handlingen hänt.

FÖRUTOM OVAN NÄMNDA BROTT finns även andra brott som har 
att göra med sexuellt våld mot barn. Vi har brottet utnyttjande av 
barn för sexuell posering som berör de barn som kan identifieras 
i barnpornografiskt material. Vi har också ett särskilt brott när 
det handlar om barn i prostitution: köp av sexuell handling av 
barn. Två relativt nya brott som införts är kontakt för att träffa 
ett barn i sexuellt syfte samt olaga integritetsintrång. Det första 
tar sikte på grooming och det andra 
kan användas mot hämndporr, två 
företeelser som drabbar många 
barn. En stor förändring på väg är 
avskaffandet av preskriptionsti-
den för allvarliga sexualbrott mot 
barn. Mycket har hänt inom den 
lagstiftning som gäller sexuellt våld 
mot barn, och en hel del är på gång, 
utmaningarna ligger (som vanligt) i 
tillämpningen av lagen.

S EXUALBROTTEN är systematiserade utifrån typ av sexuell 
handling samt ålder. Vad gäller våldtäktsbrotten så krävs 
det, både när den utsatta är ett barn och när den är vuxen, 

att den sexuella handlingen är ett samlag eller en handling som 
till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Med samlag 
förstås i svensk rätt ett vaginalt samlag och handlingar jämförliga 
med det är andra typer av penetration såsom orala och anala 
samlag. Det spelar ingen roll om det handlar om penis, fingrar 
eller föremål – det är penetrationen i sig som är kränkningen. 
Även långvarigare kontakt mellan könsdelar kan räcka för att 
gärningen ska ses som våldtäkt. Det behövs inte längre att 
gärningsmannen och barnet är på samma ställe – det är också att 
bedömas som våldtäkt när gärningsmannen över nätet förmår 
barnet att begå sexuella handlingar på sig själv eller någon annan. 

NÄR DET HANDLAR om andra typer av sexuella handlingar blir i 
stället brotten sexuellt övergrepp respektive sexuellt övergrepp 
mot barn aktuella. Brottet sexuellt övergrepp hette innan 2018 
års reform av sexualbrottslagstiftningen sexuellt tvång. Ett 
exempel på sexuellt övergrepp mot barn skulle kunna vara att 
en man tvingar barnet att ge honom ett så kallat hand job. Så 
långt är alltså sexualbrotten mot barn och vuxna lika. Det som 
skiljer är ålderskriterierna. Om barnet är under 15 år bedöms 
det alltid som våldtäkt eller sexuellt övergrepp mot barn oavsett 
om brottet skett inom eller utom familjen. När det kommer till 
föräldrars sexuella våld mot sina barn är dock brottsbestämmel-

SUSANNA  
ERIKSSON ÄR  

FEMINIST OCH JURIST,  
OCH GRUNDARE AV  
INDILE JURISTBYRÅ.  

HON MEDVERKAR  
REGELBUNDET I  
KVINNOTRYCK. 

I sexuallagstiftningen som gäller barn går det aldrig att åberopa samtycke. Alla sexuella 
handlingar med barn under 15 år – och i vissa fall under 18 – är brottsliga. Vad är då en 
sexuell handling? Kvinnotrycks juridiska expert ser närmare på lagen.
TEXT: SUSANNA ERIKSSON |  ILLUSTRATION: NEEDPIX |  FOTO: ISTOCK

Sex med barn? NEJ!

Gärningsmannen och barnet 
måste inte vara på samma ställe 
– om barnet via nätet förmås till 
sexuella handlingar på sig själv 
eller någon annan räknas det 
som våldtäkt.
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»En aga hjälper mig på många sätt. Han tröstar mig och vi ber.«  
Nej, citatet är inte hämtat från »The handmaid’s tale«, det kommer  
från en livs levande kvinna som slår ett slag för mäns våld mot kvinnor 
under samtycke. Företeelsen kallas Domestic discipline – en växande 
rörelse som vill göra husagan »great again«. Läs och rys.
TEXT: HELENA BRORS 

Bind mig, älska mig!

RENEES MAKE Kirby misshandlade 
henne och deras barn i flera år 
samt dödade deras hund innan 

Renee polisanmälde honom 2014. Om 
hon misshagade honom genom att exem-
pelvis kalla honom något annat än »Sir« 
gick han lös på henne med ett bälte eller 

en träslev. Något som skilde Renees fall 
från de flesta fall av hustrumisshandel var 
att under de där åren före polisanmälan 
sa hon att Kirby hade hennes uttryckliga 
samtycke till att straffa henne när hon var 
olydig. De hade ett »domestic discipline- 
äktenskap«. När Dr. Phil gjorde ett 

program om fallet fick den amerikanska 
allmänheten en inblick i en ljusskygg och 
minst sagt våldsförhärligande subkultur.

PÅ SVENSKA ÖVERSÄTTS BEGREPPET 

domestic discipline bäst till »husaga«. 
Subkulturen kretsar kring grundvalen att 
män har en rätt, för att inte säga en plikt, 
att aga kvinnor. Det finns två huvud-
sakliga schatteringar: Högerkristna, 
»Christian domestic discipline« (CDD), 
hävdar att enligt Gud ska män smiska 
kvinnor på deras ändamålsenliga stussar. 
Sekulära »loving domestic discipline« 
(LDD) hävdar att enligt evolutionen ska 

HEMMAVÅLDSRÖRELSEN SLÅR SIG FRAM

granskat

ILLUSTRATION: DEVIANT ART
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granskat

män smiska kvinnor på deras ändamåls-
enliga stussar. 

DET ÄR OMÖJLIGT att bedöma hur pass 
utbrett fenomenet är. Dess förespråkare 
bloggar och twittrar ofta anonymt samt 
skriver självpublicerade e-instruktions-
böcker under pseudonymer. Det rör sig 
sannolikt om några tusental i den anglo-
saxiska världen. Några tusental som stän-
digt värvar fler till husagans evangelium.    

»ÄR DET SANT ATT SMISK för en hustru 
närmare Gud?« frågar bloggerskan sub-
missivewifecol318 retoriskt. »I ett CDD-
förhållande menar vi det«, fortsätter hon. 
»En aga hjälper mig på många sätt. Jag 
känner den fysiska smärtan av vad jag har 
gjort. […] När agan är över känner jag 
mig sårbar och ändå tyst. Han tröstar mig 
och vi ber.«  

FÖR ATT UNDERLÄTTA för sina makar klär 
sig en del kvinnor i CDD-äktenskap i för 

syftet sydda grenlösa mamelucker. Som 
tillhyggen rekommenderas hårborstar, 
bälten, träslevar, striglar och framför allt 
specialtillverkade paddlar. Paddlar som 
tillhyggen för aga framtogs i USA under 
slaveriet. Syftet var att kunna misshandla 
slavar utan att sarga deras hud, vilket kunde 
sänka deras marknadsvärde. Paddlarna 
har ofta inborrade hål för att minska luft-
motståndet och därmed öka smärtan.

I CDD-VÄRLDEN uttrycks mycket beund-
ran för Gilead, den ultrapatriarkaliska 
teokratin i Margaret Atwoods roman 
»Tjänarinnans berättelse« och sedermera 
teveserien »The Handmaid’s Tale«. Att 
avrätta äktenskapsbrytare, gifta bort flickor 
direkt efter första mensen och räkna 
kvinnor som egendom utan äganderätt 
ses som föredömligt.

MELLAN MISSHANDLARNA kan CDD-
paren koppla av med en stjärtevärmande  
bok ur genren spanking romance. Lejon-
parten av romanerna följer samma 
formel: En kvinna flyr från en man, som 
slår henne i ansiktet, vilket är elakt, till 
en man, som slår henne på skinkorna, 
vilket är vänligt. »Elizabeth flyr från 

Pastorn agade  
bort onda andar
2014 greps pastorn och schackklubbsord-
föranden Howard Curtis vid Coulsdon 
Christian Fellowship i södra London för 
flera fall av sexuella övergrepp, otuktigt 
beteende och barnmisshandel. I linje med 
sin CDD-övertygelse (Christian Domestic 
Discipline) hade han tvingat församlings-
medlemmar att klä av sig nakna och agat 
dem. Under rättegången påstod Curtis att 
han inte hade fått någon sexuell njutning 
av agorna, utan bara hade begått dem för 
att frigöra offren från onda andar.  

CDD-män brukar antingen förneka att de 
blir upphetsade av att aga sina fruar eller 
så säger de att det är irrelevant. 
FOTO: ALAMY

        Mellan misshandlarna kan CDD-paren koppla 
av med en stjärtevärmande bok ur genren spanking 
romance..

BOKOMSLAG: NYUTGÅVA FRÅN AMAZON KINDLE
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sin misshandlande make och hamnar på 
polismästarens kontor i småstaden Porter. 
Smisk över polismästare Huntleys knä 
visar att han bryr sig om henne.« Ett 
annat smakprov: »Annabelle hölls fången 
i ett jobb hon inte ville ha av en man som 
utnyttjade kvinnor. Kan Clay rädda henne 
och skydda henne mot dem som vill skada 
henne? Hur kommer hon att reagera när 
han tillämpar sin cowboydisciplin på 
hennes känsliga bak?«

UTÖVER SMISK som straff vid olydnad ut-
sätts även kvinnorna för underhållssmisk, 
schemalagd aga i syfte att hålla dem på 
mattan. »Underhållssmisk går vanligtvis 
fort«, förklarar en kvinna i ett YouTube-
klipp. »Det är inte en utdragen smisk-
session. Huvudsyftet är att hålla kvar en 
i en undergiven sinnesstämning under 
den kommande veckan. Underhållssmisk 
håller pli på den undergivna. Man hamnar 
i onåd mer sällan.« 

BARNAGA ÄR TILLÅTET och vanligt före-
kommande i USA. Skolaga är fortfarande 
lagligt i 19 delstater och utförs vanligtvis 
med paddlar. Att de som misshandlar 
barnen kan ha sexuella motiv är allmänt 
erkänt. Därför har många skolor som 

De sekulära LDD-männen (Loving Domestic Disci-
pline) är helt öppna med att de får sexualsadistisk 
tillfredsställelse av att aga kvinnor. Att aga vuxna 
kvinnor är dock olagligt, men om man filmar agan är 
det »bara« pornografi.

Domestic discipline är en egen undergenre under 
den pornografiska undergenren smiskporr. Många 
män i LDD-äktenskap filmar agorna och lägger 
ut dem som pornografi. Porrindustrin rättfärdigar 
vanligtvis sitt våld mot kvinnor med att det inte är 
på riktigt eller att kvinnorna finner masochistisk 
tillfredsställelse. Domestic discipline-porr är dock 
filmad hustrumisshandel rakt upp och ner. Alla in-
blandade är öppna med att kvinnorna varken spelar 
teater eller njuter. »Riktiga straff är bäst!« skriver 
runkarna i kommentarsfälten.

USA:s högsta domstol fastslog 1977 att  
barnaga är författningsenligt. Var gränsen 
går mellan tillåten barnaga och olaglig 
barnmisshandel varierar från delstat till 
delstat. Enligt Massachusetts lag får man 
slå barn förutsatt att man brukar »rimligt 
våld« samt att sagda våld »varken orsakar 
eller skapar en ansenlig risk för fysisk skada 
(bortsett från flyktig smärta eller små, över-
gående märken)«. I Oklahoma är det lagligt 
att slå barn med ett spö förutsatt att man 
brukar »vanligt våld«. I Kalifornien är det 

lagligt att slå barn förutsatt att man inte vållar »en skada som resul-
terar i ett traumatiskt tillstånd«. En del föräldrar bloggar om hur de 
brukar piska sina bebisar med bälten om de sprattlar vid blöj byten, 
och det leder inte till polisinsatser.

FOTO: ALAMY

Hur mycket stryk ska  
ett amerikanskt barn tåla?

Slå och slå
när kameran är på 
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regel att ett förkläde ska närvara när en 
manlig lärare pryglar en kvinnlig elev. 

INSTRUKTIONERNA FÖR HUSAGA är ofta 
identiska med dem amerikaner brukar 
ge för barnaga: Aga aldrig i vredesmod, 
förklara varför du agar, undvik perma-
nenta skador, trösta efteråt, etcetera. I 

förhållande till vuxna är barn rättslösa 
objekt, som måste kuvas, och i förhållande 
till män är kvinnor som barn, alltså måste 
män även kuva kvinnor. Kruxet är bara att 
enligt amerikansk lag är vuxna kvinnor 
fullvärdiga människor. Det är därför hus-
agans förkämpar måste säga att kvinnorna 
samtycker till att kuvas. Därmed inte sagt 
att samtycket någonsin kan tas tillbaka. 
 
»TROTS ATT VI ANSER att Bibeln ger en 
make auktoritet att bruka smisk som en 
metod för att upprätthålla sin auktoritet 

i hemmet med eller utan sin frus tillstånd 
så erkänner vi att i dagens värld kräver lag-
ligheten att all CDD sker i samtycke«, skrev 
CDD-celebriteterna Clint och Chelsea på 
sin nyligen nedlagda hemsida Learning 
Domestic Discipline. »Därför har vi som 
regel att inte tolerera CDD utan samtycke.«

Som tillhyggen rekommenderas hårborstar, bälten, 
träslevar, striglar och framför allt specialtillverkade 
paddlar. Paddlarna har ofta inborrade hål för att 
minska luftmotståndet och därmed öka smärtan.

MANOSFÄRSKRIBENTEN och våldtäkts-
apologeten Matt Forney förklarar under 
rubriken »Hur man ger sin flickvän eller 
fru spö och kommer undan med det«, att 
om man slår en kvinna på skinkorna i stäl-
let för i ansiktet lär hon inte polisanmäla. 
»Ingen flicka vill att hennes privatliv ska 
bli allmänt känt, så såvida du inte är helt 
dum i huvudet kommer hon att stå ut med 
i princip vilken som helst förnedring som 
du utsätter henne för.« 

FÖR ATT ÅTERGÅ till CDD-familjen hos Dr. 
Phil: Innan avsnittet sändes la teve kanalen 
ut ett klipp där patriarken Kirby slår sin 
hjälplösa son på magen. På Facebook skrev 
tittare »Det där är inte smisk, det är miss-
handel« och »Jag tror på att smiska barn, 
men bara på ändan.« Det verkar utgöra 
grunden för förekomsten av husaga i den 
anglosaxiska världen. Den här djupt rotade 
anglosaxiska vill farelsen att slag mot mage, 
ansikte, rygg, ja, alla kroppsdelar utom skin-
korna är just slag medan slag mot skinkor är 
något helt annat. Kanske bygger denna  
uppfattning på att det helt enkelt måste 
finnas en högre kraft – Gud/evolutionen – 
som har placerat fettdepåer på kvinnors och 
barns skinkor för att de ska tåla våld.

I USA är det förbjudet att aga vuxna kvinnor, såvida man inte filmar övergreppet, 
för då är det pornografi. För barn är det tvärtom – aga är tillåtet, såvida man 
inte filmar agan för då är det barnpornografi. 
■■ I mars 2002 gjorde FBI och kanadensisk polis ett tillslag mot en väldigt 
nischad pedofilring. Ringens medlemmar hade bytt filmer, fotografier och 
ljudupptagningar med varandra där de pryglade nakna barn – ofta sina egna 
– med paddlar och käppar. 45 barn i åldrarna två till 14 år omhändertogs. 
Ringledaren hade funnit intresserade pedofiler genom kontaktannonser i 
tidskriften »Domestic Discipline Digest«. 

■■ 2011 skapade vicesheriffen och fembarnsmodern Robin Pagoria ett konto 
på smiskdejtingsidan Spankfinder. Där uttryckte hon starka önskemål om ett 
domestic discipline-äktenskap och beklagade sig över att hennes ex-make 
inte hade förmått aga henne. Pagoria inledde ett online-förhållande med  
australiern Christopher Lobben. På hans begäran byggde hon ett »smisk-
bord«, kedjade fast två av sina tonårsdöttrar vid detsamma, paddlade dem 
blodiga inför en kamera och skickade filmer av övergreppen till Lobben.  
På vicesheriffens telefon hittade polis klipp där hon tvingade ytterligare  
två flickor att klä av sig nakna och pryglade dem. Pagoria och Lobben greps 
och 2017 dömdes de för barnmisshandel och sexuellt utnyttjande.

ILLUSTRATION: ALAN LAWRENCE

Barnaga – tillåtet att utöva, brottsligt att filma

ILLUSTRATION: WIKIPEDIA

granskat
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kraft att slå sig fri. I ett raseri större än 
hon trodde sig rymma sliter hon sig från 
pappans våldtäkt och han kommer inte att 
röra henne mer efter det. 

Men Emma är sargad. I övergreppens 
stängda universum har hon gjorts till ut-
vald av pappan. Han har krönt henne till 
den äkta kvinnan, den som var gjord för 
honom. Han har samtidigt brukat henne 
över alla gränser och gjort henne till ingen, 
fysiskt och psykiskt. Emma lever i pend-
lingen mellan dessa erfarenheter – att vara 
förmer och att vara ingen – och hon bär 
våldets råa våldsamhet i sin trasiga kropp. 
I tillägg till detta bär Emma ett rasande 
hat mot modern som lät allt ske, men om 
pappan: »jag har lagt honom i frysbox«.

I LUNDGRENS BOK träder incestens mörka 
processer fram. Vi får syn på övergrepps-
erfarenheters enorma komplexitet. När 
sexualiteten görs till arenan för övergrepp 
avkrävs vi ett slags deltagande. Hur 
människor förhandlar med det deltagandet 
är en ocean av möjliga strategier men 
alla har det gemensamt att de syftar till 
att skydda mot det värsta. Vanmakten, 
rädslan och smärtan. Liksom att kroppen 
var där och var med. Att gränsen som 
förövaren kränkt har omförhandlats. Att 
du agerade och därmed blev den du är. Vi 
gör klokt i att vara varsamma när vi möter 
den som tvingats navigera så.

Men ibland halkar omsorgerna iväg. 
»Det var inte ditt fel« förvandlas till »det 
har inte med dig att göra!« Och »det var 
inte sex det du erfor, det var våld!« 

Men det våldsamma och sveket i inces-
ten ligger ju i att ha exploaterat sitt eget 
barn, eller en syster, att ha använt dess 
kropp och involverat dess sexualitet, för 
egna intressen. Att ha korsat alla gränser 
och att ha tagit barnet med sig. 

NÄR SAMHÄLLETS PEKPINNAR också blir 
till suddgummin som vill osynliggöra 

Att förhandla och förvandla 
det ofattbara SVEKET

uttalat
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DEN SOM UTSATTS för sexuellt 
våld har inte bara själva våldet 
att hantera. Hon ska möta sam-

hällets dilettanter också. I sin vanligaste 
form uppträder de med frågor om varför 
den som utsattes inte gick sin väg. Varför 
hon återvände till sin våldtäktsman eller 
varför hon inte berättade om vad han gjort. 

I JOURNALISTEN Matilda Gustavssons 
bok »Klubben«, om den så kallade 
kulturprofilen Jean-Claude Arnaults 
övergrepp och den kulturvärld som skyd-
dade honom, möter de här frågorna sina 
svar. Med blixtklar tydlighet tecknar de 
utsatta i boken hur situationer som ter sig 
starkt skrämmande måste förhandlas för 
att genomlevas. Hur insikten om att ha 
blivit använd som ett redskap är svår att ta 
in, att förstå, om man samtidigt ska leva 
vidare i vardagen. 

EN ANNAN SORTS dilettanter låter mer 
som de utsattas vänner. Men deras ord 
kan vara nog så knepiga. Ord som handlar 
om att det sexuella våldet egentligen inte 
var sex och att det som skedde inte har 
något med den utsatta att göra.

I EVA LUNDGRENS senaste bok »Livsarven« 
får vi följa Emma, född i en professors-
familj i Norge på 40-talet. Emma, som 
lever idag, utsattes under sin uppväxt 
för incest av sin far och hon hade en mor 
som understödde övergreppen, allt för 
att pappan inte skulle vända sig till andra 
kvinnor. Emma började med tiden att se 
sig som pappans älskarinna och insikten 
om att han trots allt hade andra kvinnor 
föranledde ett psykiskt sammanbrott från 
dottern där en våldsam svartsjuka tog 
henne i besittning.

EMMA UTNYTTJAS UNDER hela sin barn-
dom och upp till vuxen ålder. Då, i en 
våldsam övergreppsakt, får hon plötsligt 

sammanhang där sex och våld blir ett, är 
samtalet ute på fel vägar. Ska något så 
komplext och ont som incest, eller sexu-
ellt våld överlag, förstås kan inte peppiga 
försvarstal för hur vi tycker att det borde 
vara stå i vägen för de erfarenheter flickor 
genom historien tvingats göra. Det var 
sex. Det har med dem att göra. Men det 
var aldrig deras fel!

Lev med det, samhället, och gör något 
åt det. Stoppa mäns och killars sexuella 
våld, i och utanför familjen. Nu.

JENNY WESTERSTRAND
Ordförande i Roks
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ARV OCH MILJÖ« är en 
skickligt upplagd roman där 
en familjehemlighet blottas 
bit för bit, som när ett plåster 

över ett vätskande sår långsamt dras av. 
Boken tar avstamp i en familjekonflikt 

runt två attraktiva sommarstugor som 
mamman bestämt att de bägge yngre 
systrarna ska få överta. Dessa döttrar har 
en bra relation till föräldrarna medan de 
två äldre syskonen mer eller mindre har 
brutit kontakten med dem. En av dem 
är Bergljot, romanens huvudperson och 
berättarjag.

HÄR FINNS VISSA LIKHETER med förfat-
taren Vigdis Hjorth, som också valt bort 
föräldrarna ur sitt liv, men i romanen står 
anledningen klar – Bergljots far hade  
upprepade gånger förgripit sig sexuellt  
på henne när hon var i femårsåldern.
Denna beskyllning tar både mamman  
och pappan starkt avstånd ifrån, och arvs-
tvisten i boken blir samtidigt en kamp om 
sanningen. 

Sanningen har också varit ledmotivet 
i rabaldret kring Arv och miljö. Fastän 
Vigdis Hjorth är inskriven i samma 
trad ition av autofiktion som Karl Ove 
Knausgård, Geir Gulliksen och många  
andra, har hon ställts till svars på ett helt 

annat sätt. Som om hon är skyldig att sor-
tera ut och redovisa exakt vad som är verk-
ligt och vad som är uppdiktat. Men att 
göra det är omöjligt för en författare som 
använder just denna sammanblandning 
som ett verktyg. En annan skillnad i sättet 

att bedöma Vigdis Hjorths författar-
grepp jämfört med de manliga kollegerna 
i samma genre är att Knausgård och de 
andra hyllas för att de skriver fram det all-
mängiltiga hos människan, medan Vigdis 
Hjorths författarskap förminskas till en 
utforskning av »det kvinnliga«.

Du skrev i din dagbok om ditt första 
samlag, som egentligen aldrig hade ägt 
rum. Det var en sorts »falsk verklighets-
berättelse«. Du har också sagt att det 
som är uppdiktat kan vara sannare än 
det som är sant. Vad menar du med det?
– Romaner är alltid litterära konstruk-
tioner, svarar Vigdis Hjorth, men den 

Man har  
gjort ett barn illa

närkontakt 

Den norska författaren Vigdis Hjorth hade ett 30-tal böcker på nacken när hon skrev romanen »Arv och miljö«. 
Boken handlar om en kvinna som inte längre kan tiga om faderns incest. Sanningen river upp himmel och jord inom 
familjen, men när boken kom ut rev den upp himmel och jord i författarens verkliga familj som spelade upp sitt 
eget drama i offentligheten, och snart hade fakta och fiktion flutit samman. Här berättar Vigdis Hjorth om turerna 
kring en bok som ledde till både utbrott och sammanbrott men också till ett internationellt genombrott. 
TEXT: STINE ENGEN | FOTO: CAPPELEN DAMM

Medan Knausgård och de andra hyllas för att  
de skriver fram det allmängiltiga hos människan, 
förminskas Vigdis Hjorths författarskap till en  
utforskning av »det kvinnliga«.

konstnärliga processen kan mejsla ut en 
sanning som aldrig hade gått att få tag 
på annars. Jag kan vagt ana något inom 
mig, som jag inte får grepp om förrän jag 
klär det i ord och gör det till litteratur. Då 
ser jag att det är sant. Och det är det jag 

menar när jag säger att fiktionen kan vara 
sannare än verkligheten. 

Dina romangestalter är väldigt ambi-
valenta eller motsägelsefulla. Som 
Bergljot i Arv och miljö – hon är å ena 
sidan ett offer för pappans incest men 
också en egoist, vilket hon skäms över. 
Vad kan man hitta i skamkänslor, tror 
du? Är skam ett sätt att visa klyftan 
mellan hur man skulle vilja vara och den 
man faktiskt är?
– Om man undersöker skammen kan man 
vinna insikter som gör att man förstår 
mer. Och jag tycker att allt som leder till 
större insikter är av godo. Även om insik-



17Kvinnotryck 4-2019 17

VIGDIS HJORT
Är: Författare

År: 60

Bor: Nesøya utanför Oslo

Gör: Skriver på ny bok, gör  
internationell promotionturné 
för »Arv och miljö« och kommer 
i mars ut med senaste romanen 
»Lärarinnans sång« på svenska.

Motto: »Det är inget problem  
att sympatisera med ena sidan  
i en konflikt. Men det är ett stort 
problem att sympatisera med  
bägge sidor.« (Ur Arv och Miljö)
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som inte hade blivit hörd, svarar Vigdis 
Hjorth och höjer rösten: HÖR VAD JAG 
SÄGER! Nu ska ni lyssna PÅ MIG! Blir 
du inte trodd när det gäller en sådan sak, 
förklarar hon, då kan du inte sitta fint 
och förklara vad som skett med prydliga 
formuleringar. Så på det viset tror jag att 
jag skrivit en realistisk roman.

Det kaos som Bergljot upplever bidrar 
också till att konflikten i romanen blir 
så svår. Tydligast märks det i relatio-
nen till en av de yngre systrarna som 
arbetar med mänskliga rättigheter. 
Lillasystern har utnämnt sig själv till 
medlare i familjebråket och vill gärna få 
Bergljot att delta i en rationell konflikt-
lösningsmodell. Men konflikten kan inte 
lösas med hjälp av bevis och argument, 
eftersom just oenigheten kring vad som 

terna kan vara obehagliga är det ändå en 
befrielse att förstå.

BERÄTTARRÖSTEN i Arv och Miljö är 
mässande, ibland nästan panikartad i sitt 
sökande efter förklaringar och viljan att 
förstå. I takt med att Bergljots egna insik-
ter om vad som hänt kommer krypande, 
rullas insikten av vad som hänt i familje-
konflikten gradvis upp för läsaren. Saker 
sätts i system, men inte på ett systematiskt 
sätt. Insikten byggs snarare upp genom 
omtagningar och förvirrade passager där 
situationer och samtal knyts samman.

Du har sagt att några har reagerat mot 
romanens berättarröst, att den håller 
fast dem i ett ångestladdat tillstånd.
– Ja, och det jag medvetet strävade mot 
var ju att hitta rösten hos en person 

är sant är själva kärnan i konflikten, och 
där finns inga bevis …
– För det första är Arv och Miljö en roman 
som försöker säga att ord kan avtäcka och 
avslöja på samma sätt som i psykoanalys, 
säger Vigdis Hjorth. Även där sker ju allt 
via ord. Men ord kan också dölja vad som 
pågår, och det är detta systern gör genom 
att använda sig av det jag brukar kalla 
»godhetsspråket«. Till exempel när man 
säger att »alla kan göra fel« – vad säger 
man då egentligen? Inte ett jävla skit! Men 
det ingår i den norska självförståelsen att 
det är typiskt norskt att vara god. Det sa 
den dåvarande statsministern Gro Harlem 
Brundtland i sitt nyårstal 1992 och 
anspelade på Norges roll som världens 
fredsmäklare. Sen dess har det uttrycket 
citerats med både stolthet och ironi.

– Romanen vill också visa det omöjliga 
i incesthistorier, fortsätter Vigdis Hjorth. 
Det är så ohyggligt frestande att ta faderns 
parti. För då kan allt fortsätta som förut. 
Det Bergljots syster inte begriper när hon 
säger sig ha intagit en neutral position är 
att hon därigenom tagit föräldrarnas parti.

         Å ena sidan ansågs det berättigat att skriva  
det jag gjort om det jag skrev var sant, men om det 
var sant var det å andra sidan ett övergrepp från
min sida att skriva om det.
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Redan före utgivningen av »Arv och miljö« försökte Vigdis 
Hjorths ursprungsfamilj stoppa den, men utan framgång. Den 
yngre systern Helga gick då en skrivarkurs för att snabbt hinna 
ut med motboken »Fri vilje«, som kom året efter. När Vigdis 
Hjorths roman släpptes i tumultet av familjemedlemmar som 
rasade i medierna blev boken omskriven i 100 artiklar om dagen 
tiden därpå. Senare stämde modern Den Nationale Scene i 
Bergen på 250 000 norska kronor för deras dramatisering av 
»Arv och miljö«.

Boken, som nu är översatt till 20 språk, har både blivit pris-
belönt och nominerats till flera internationella litterära utmärkelser.

I Expressen (2019/08/06) frågar sig författarkollegan Martina 
Montelius varför Vigdis Hjorths familjemedlemmar vägrade tiga 
om en romankaraktär som slutade tiga: »Om Vigdis Hjorths 
anförvanter inte själva tutat i luren hade ingen kunnat påstå att 
den handlade om dem. De hade kunnat hävda samma sak som 
författaren själv: att det var ett stycke fiktion. De hade kunnat 
hävda detta till och med inför sig själva.«

FAMILJEDRAMA OM ETT FAMILJEDRAMA

I BOKEN JÄMFÖR Vigdis Hjorth detta med 
Balkankrigen och sanningskommissionen 
efter apartheidsystemet. Är det rimligt att 
bägge parter i en sådan process – förbry-
tare och offer – ska stå som jämbördiga? 
Varför skulle det då vara så när det gäller 
incestbrott?

Många kritiker har insinuerat att 
Hjorth har skrivit boken för att hämnas 
på sin familj och »få sista ordet«, vilket 
förut sätter att romanens handling är själv-
upplevd. Hjorth, som hela tiden hävdat 
att hon skrivit en roman och ingen själv-
biografi, säger att sådana antaganden ofta 
har fått henne att studsa.

– Folk är så upptagna av vad som är sant 
och vad som är påhittat, säger hon. Men 
i mitt fall låg det en stor självmotsägelse i 
den här diskussionen. Å ena sidan ansågs 
det berättigat att skriva det jag gjort om 
det jag skrev var sant, men å andra sidan 
bedrevs ett detektivarbete där det som 
stämde med verkligheten vändes mot 
mig. För om det var sant, menade några, 
då var det också ett övergrepp från min 
sida att skriva om det.

Vad tror du att de starka reaktionerna 
beror på? Har du överskridit en gräns 
med boken, eller har det kommit ut så 
många romaner inom autofiktionen 
att folk inte längre vet hur man läser 
skönlitteratur?

Romanen vill visa det omöjliga i incesthistorier.  
Det är så ohyggligt frestande att ta faderns parti.  
För då kan allt fortsätta som förut..

– Det stämmer nog att folk läser på ett 
annat sätt nu. Hade den här romanen 
kommit ut tio år tidigare skulle den 
troligtvis inte ha blivit läst som »verklig-
hetslitteratur«, för det begreppet fanns 
inte då. Kanske har autofiktionen nått en 
mättnadspunkt så att folk tänker »nu är vi 
fan trötta på alla dessa författare som bara 
skriver om sig själva«. Fast egentligen är 
det inget nytt att författare använder sitt 
liv som romanstoff och att folk spekulerar 
kring sanningshalten. Litterära offer har 
det ju också funnits gott om i historien, ta 
bara Regine Olsen som hade haft ett kort-
varigt men intensivt kärleksförhållande 

med Sören Kierkegaard. När han kom ut 
med »Förförarens dagbok« trodde alla att 
det var Regine som blev förförd och för-
brukad, och det kunde hon inte försvara sig 
mot. Jag hörde, fortsätter Vigdis Hjorth, 
att många blev livrädda när Knausgård 
klev in på Lorry (en krog där journalister 
och litteraturfolk brukar samlas) efter att 
andra delen i hans romansvit kommit ut. 
De vågade inte prata med honom, för då 
skulle de kanske hamna i nästa bok. Den 
som umgås med konstnärer och författare 
måste helt enkelt räkna med risken att 
få en roll i deras verk, eftersom all konst 
utgår från verkligheten.
 

När romanen kom blev den 
omskriven i över 100 artiklar 
om dagen och är nu över-
satt till 20 språk. 

JORDSKREDSSUCCÉ
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VARJE MÅNDAGSKVÄLL är Örebro 
tjejjour öppen för chatt och telefon-
samtal. De är alltid minst fyra jour-
tjejer i lokalen och kan ta stöd av 

varandra om de får höra någon berätta svåra saker. 
Med jämna mellanrum blir de kontaktade av 

flickor som utsatts för incest eller andra övergrepp. 
Jouren kan vara den första som de stödsökande kon-
taktar, i ett försök att känna av om någon lyssnar. 
Därför måste jourtjejerna vara noga med hur de 
uttrycker sig.

– Det gäller att använda ett skamavlastande 
språk, inte säga saker som »har du haft sex med din 
pappa?«. Sex är för övrigt ett väldigt abstrakt ord, 
precis som våld. Vi försöker i stället formulera oss 
mer konkret och säga något i stil med »har någon 
tagit på dig eller gjort något du inte velat?«. Det 
gäller att behålla lugnet, säger Emilia Hedberg,  
ordförande för Örebro tjejjour när Kvinnotryck träffar 
henne, jourtjejen Sabina Tärnqvist och kassören/ 
jourtjejen Amanda Nilsson, på ett mysigt kafé i 
centrala Örebro. I taket hänger kristallkronor.

DET ÄR TUR ATT MÅNGA av de mest chockerande 
och tragiska berättelserna kommer via chatten. 

– Jag kan storma och vara upprörd inför mina 
joursystrar, men vara lugn på chatten, säger Sabina.

Telefonen kan också vara bra i vissa fall, där kan 
de uppfatta tonlägen och få en bättre bedömning av 
situationen, samt använda sin egen röst för att lugna.

Incest är ännu mer tabubelagt än mäns våld mot 
kvinnor. Hur ofta hör man talas om någon i omgiv-
ningen som är utsatt? Sabina berättar om en tjej i 

Att lyssna får skammen att tystna
verklighetschecken

Tjejjouren i Örebro blir ofta kontaktade  
av incestutsatta tjejer. Metoden de har 
utarbetat för att möta dem på bästa sätt är 
att tala konkret och använda ett språk som 
minskar den stödsökandes skam. De är  
också noga med att alltid sitta tillsammans 
och ta emot samtal och chattar. När de  
hör svåra berättelser kan de då få stöd  
av sina joursystrar. 
TEXT OCH FOTO: MARJA BECKMAN

SÅ HÄR GJORDE VI

Emilia Hedberg (längst till vänster) Sabina Tärnqvist (uppe till höger) och  
Amanda Nilsson (närmast kameran) sökte alla själva upp tjejjouren i Örebro.  
De ville träffa likasinnade och engagera sig.
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Att lyssna får skammen att tystna
FAKTA OM  
TJEJJOUREN I ÖREBRO

Tar emot: Alla som definierar 
sig som tjejer, främst i åldrarna 
12–20 år.

Har funnits sedan 2006

Antal anställda: 1

Antal medlemmar: Ungefär 
25.

Antal stödsökande hittills  
i år (slutet av oktober): Vi  
har hittills i år haft 727 stöd-
kontakter via chat, telefon, 
frågelåda och mail. 

Länk till organisationen  
nxtme som drivs av incest
överlevare:  
https://nxtme.se

sin närhet som var utsatt av en släkting. När hon 
berättade för en person hon hade förtroende för 
blev hon avfärdad och fick höra att »det där är min 
mans morfar, så får du inte säga om honom«. 

MÅNGA SOM BLIVIT sexuellt kränkta som barn har 
också trott att det är något normalt. Inte förrän 

de kommer upp i en ålder då de börjar jämföra sig 
med jämnåriga förstår de. Ibland reagerar kroppen 
också på den vuxnes beröring, något som förstärker 
skamkänslorna.

– Om man pillar på vissa ställen på kroppen känns 
det. De utsatta som jag känner fattade inte förrän i 
tioårsåldern att det som hände var fel, säger Sabina, 
och tillägger: Incest är ett tillitstrauma. Att utsättas 
av någon som ska skydda dig och ta hand om dig 
kan skada din tillit till vuxna, till män.

– Många känner en inre splittring för att de också 
älskar pappan som utsätter dem. Eller så älskar 
mamman pappan och de vill inte förstöra hennes 
bild av honom. De är oroliga för vad som ska hända 
med honom och familjen om han sätts i fängelse, 
säger Amanda.

TJEJJOUREN I ÖREBRO har flera strategier för att 
klara av tunga samtal och chattar. 

– Varje måndag efter jouren samlas vi och disku-
terar kvällen. Vi har också haft en tjej som har varit 
kontaktperson, som jourtjejerna kan höra av sig till 
om de behöver någon att prata med, säger Emilia.
Jourtjejerna får även gå utbildningar, bland annat i 
samtalsmetodik.

– Ibland kanske vårt stöd inte räcker, då hänvisar 
vi till »nxtme«, en organisation som drivs av incest-
överlevare. Det kan vara skönt att prata med någon 
som varit i samma situation och överlevt, säger 
Emilia.

Sabina, Emilia och Amanda har alla aktivt sökt 
upp tjejjouren för att de ville engagera sig. Sabina 
var med och startade en tjejjour när hon bodde i 
Värmland tidigare. I varje ny ort hon har bott i har 
hon sökt upp tjejjouren.

– Det är ett sätt att träffa likasinnade, ett himla 
roligt arbete, säger Sabina. 

Det är vanligt att jouren får frågor om huruvida 
kroppen är normal. Om vikt, mens, graviditet. 
Men en del har svåra ångestkänslor och panik.
– Jag upplever också att många är ensamma och 
vill ha en storasyster-aktig person att prata med. Vi 

kan vara medmänniskor och stödja dem, men vi är 
inte psykologer eller terapeuter, säger Amanda.

PÅ JOURENS EGEN studiecirkel, och på utbildning-
ar som Roks arrangerar, får jourtjejerna verktyg för 
att hantera svårare samtal och chattar. Det kan till 
exempel hända att någon vill provocera i chatten. 
Eller att någon bara ser allt i svart.

Jourtjejerna har också fått lära sig att de inte kan 
lösa allt för alla.

– Vi kan bara lyssna och säga att det du har varit 
med om är fel, och berätta vad som är rätt. Ge dem 
en annan verklighetsbild, säger Emilia.

När hon berättade blev hon avfärdad och fick höra att,  
det där är min mans morfar, så får du inte säga om honom.

Emilia och Amanda är 25 år gamla. Sabina har fyllt 30 men vill inte lämna tjejjouren. 
Det är ganska stor skillnad mellan att vara jourtjej och jourkvinna. Att jobba för en kvinno-
jour innebär ofta mer juridik och ett arbete som ligger nära socialtjänstens uppgifter.
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Carmen säger att hon vill vara fri. Att hon har rätt att älska vem hon vill. Men i vägen för hennes frihet 
ställer sig José. Georges Bizets klassiska opera från 1875 är en kultskildring av mäns våld mot kvinnor, om 
kvinnlig sexualitet och snubbars behov av att äga den. Den närapå 150-åriga plotten är ständigt aktuell, 
vilket kanske kan förklara att det är en av de mest framförda operorna genom tiderna. I många skildringar 
framställs Carmens älskare och sedermera mördare José som ett offer för sin egen passion. Nu sätter Kung-
liga operan i Stockholm upp en samtida tolkning av före ställningen. Denna gång utspelar sig dramat på en 
konfektionsfabrik för billiga souvenirer, och manligheten utspelas i kampsportsarenan. 

En dag kastar den upproriska Carmen en blick på den unge José. Så långt inget nytt. Men var så säker, i 
övrigt skiljer sig fabriksarbeterskan Carmens öde en hel del från den cigarrullande förlagan. Föreställningen 
har premiär den 18 december och spelas fram till den 2 mars nästa år. 
FOTO: HENRIK HALVARSSON

Välkänd opera med ny twist

fritidslinjen

TEXTER  
FRITIDSLINJEN:  
ELLINOR GOTBY  

ERIKSSON
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orubblig monolog 

OM SÅRBARHET
Historiska systrar  
SLÅR TILLBAKA
Illustratören och serietecknaren Elin Lucassi är högaktuell med 
»Ert blod på mina broddar«, en hämndnovell där historiens rasande 
kvinnor kommer tillbaka som hemsökande gastar. Boken gavs ut på 
Galago förlag i november och är lika snygg som underhållande.

Hur kom du på idén med en feministisk hämndsaga?
– Jag hade en särdeles risig dag. Det var vinter, jag hade punka på 
cykeln vilket gjorde att jag tvingades packa ihop mig med snoriga 
medmänniskor på tunnelbanan. PMS:en byggdes upp alltmer och 
som grädde på moset hade vi bara vidrig vissen kål hemma att laga 
middag på. Kände att jag var tvungen att lämna familjen och dra ut 
för att inte explodera. Jag gick och gick och kände mig helt uppfylld 
av en enorm vrede. Jag kom på mig själv med att hoppas att någon 
skulle försöka ge sig på mig så att jag skulle ha en anledning att 
äntligen slå tillbaka. Slå och slå och slå för alla de där sakerna jag 
utsatts för genom livet. Där någonstans föddes tanken på vad som 
skulle kunna hända om inte bara jag, utan generationer av kvinnor 
plötsligt skulle agera på vår vrede. 
FOTO: SANNA LINDBERG

Snart fyller den hyllade true crime-podden 
Mord mot mord två år. Tack vare deras feminis-
tiska framtoning och avväpnande humor känns 
bästisarna och PR-genierna Karin Londré och 
Anna Sandell även som lyssnarnas bästisar.

Hej Karin Londré! Varför tror du att kvinnor 
är överrepresenterade bland konsumenter av 
true crime och mordpoddar?
– De mord som får störst utrymme i media har 
oftast kvinnliga offer. Kvinnor fostras till att 
bli rädda. Vi har nycklarna mellan fingrarna på 

vägen hem på natten, bär överfallslarm och 
vet att hårspray kan användas som försvar. 
För mig och Anna hänger det ihop med vårt 
intresse för true crime – vi har en ytterst naiv 
tanke, att om vi läser allt vi kan om den här 
typen av brott kan vi undvika att utsättas för 
dem. Så är det ju förstås inte, offer blir inte offer 
på grund av något de gjort, utan på grund av 
något förövaren gjort. Men rädsla är ofta inte 
rationell, och något behöver man göra för att 
hantera den. Detta är vårt sätt.
FOTO: PER STÜBLER

Podcastduo med öga för kvinnofrid

»Drottningar, hur känns det att bära kronan? Till er som 
inte är sorglösa. Som kallas skrämmande innan ni ens har 
talat. Ni som inte låter er besegras, vars tårar är obekväma, 
vars depression går obemärkt förbi och vars ångest misstas 
för dramatiska utspel«. Helmon Solomons monolog »Vi 
går aldrig sönder« handlar om de uppoffringar som görs 
för att uppnå frihet. Om vad som händer med ens iden-
titet när man ständigt rasifieras. Det unga stjärnskottet 
är utbildat vid teaterhögskolan i Malmö och gjorde sin 
praktik på Folkteatern i Göteborg hösten 2017. Med sin 
nyskrivna monolog, som hon också själv framför, vill hon 
skapa ett rum för skörhet.

– Kanske hitta ett språk för den sårbarheten, allt som 
inte får sägas och allt som kanske avslöjar att vi inte orkar. 
Det kanske inte bara är jag som känner mig galen, säger 
Helmon Solomon i ett pressmeddelande. Föreställningen 
hade premiär den 23 november och spelas fram till den  
25 januari på Folkteatern i Göteborg.
FOTO: JONATAN FERNSTRÖM



Hur klarade du av att skriva så transparent om något 
så svårt som incest?
– Det har såklart varit en lång och tung process. Jag 

hade nog inte klarat av att skriva om det här om jag inte hade gått 
i terapi i flera år, från att jag var 23 tills jag blev 28. Sen när jag 
beslutade mig för att skriva boken tog jag fram gamla dagböcker, 
lyssnade alltid på en specifik isländsk musiker för att komma i 
stämning. Självklart var det jättemycket tårar under skrivprocessen. 
Jag kände dels väldigt mycket stolthet över att jag klarade mig, 
men också sorg för vad jag utsattes för. 

Hur var det innan du började i terapi?
– När jag var mellan 15 och 25 sökte jag bekräftelse från allt och alla. 
Även som barn faktiskt. Jag ville att alla skulle tycka synd om mig. 
Och det var ju visserligen synd om mig men jag fastnade i en offer-
roll, som att jag inte var något mer än utsatt. Det blev hela min 
person. Med åren har jag landat i mig själv. Jag har mina vänner, 
min dotter och mitt jobb som jag trivs mycket med. Jag är någon, 
och jag vet vad jag tycker och känner. Inte minst vågar jag prata 
öppet om tabun som övergrepp och att bryta med sin mamma.

Du har sagt att dina trauman gjorde dig osäker på hur du själv 
skulle klara av föräldraskapet. Att du funderade över hur man 
sätter rimliga gränser i och med att du hade så otroligt gräns-
lösa föräldrar. Hur gör du för att hitta en balans där? 
– Jag tänker ständigt på att verkligen andas och behålla lugnet 
med min dotter. Både min mamma och pappa blev så väldigt 
arga. Ibland ser jag hur jag är som de och jag mår alltid fruktans-
värt dåligt av de situationerna. Som att jag kan bli arg när min 
dotter inte vill sova på kvällarna. Jag har då vräkt ur mig skuld-
beläggande ord, men får dåligt samvete och ber om ursäkt direkt. 

utmärkt kulturtant

När Caroline Cederquist får reda på att hennes pappa är döende kommer alla minnen tillbaka till henne.  
All den skada som han och hennes mamma vållade henne. Hur han rörde henne på ett sätt en pappa inte 
ska röra ett barn. Såren rivs upp på nytt, och Carolines väg till upprättelse blir via romanen »Jag andas 
alltså finns jag«, som gavs ut tidigare i år.
TEXT: ELLINOR GOTBY ERIKSSON | FOTO: PER STÜBLER

Det viktigaste för mig är att vara vaksam och lyhörd, men också 
att leva upp till det jag lovar min dotter.

Du har ju sagt att boken är ett sätt att stå upp för det lilla rädda 
barnet inom dig. Hur fungerade skrivandet som upprättelse? 
– Lilla Caroline fick inte stöd då, men jag vill stötta henne som 
vuxen. Jag kan fortfarande sörja att jag inte hade en vanlig barn-
dom. Men jag är glad att jag numera accepterar alla känslor, det  
är okej att vara ledsen. Sorg är okej! De så kallade negativa käns-
lorna, som många i dagens samhälle är så snabba med att avfärda 

som något farligt, de är i själva verket positiva. För de är en del av 
livet. Jag tror inte på att mörka känslor rakt av är dåligt eller att 
ett plastigt instagram-liv är det som är eftersträvansvärt.

Hur mår lilla Caroline idag, finns hon kvar i dig?
– Ja hon finns kvar. Jag trodde länge att jag inte var värd att älska, 
och jag tänkte jämt att jag bara fanns till för mina partners skull. 
Inte minst när det kom till sex. Själv tyckte jag ju inte ens om sex. 
Det tog flera år för mig att lära mig att sex kunde vara något fint. 
Samtidigt kan jag fortfarande fråga mig om jag verkligen är värd 
att älska. Att påminna sig om det är ett ständigt arbete. Det, och 
att våga släppa in människor.

Jag kan fortfarande SÖRJA  
att jag inte fick en vanlig barndom

DETTA HAR HÄNT

Journalisten Caroline Cederquist har bland annat arbetat som redaktör på Svenska Dagbladet, nyhetschef på DN Sthlm, och 
som presschef hos moderaterna. Självbiografin »Jag andas alltså finns jag« är hennes romandebut. Efter ett nyblivet föräldra-
skap, år av terapi, och ett uppbrott med sin mamma, blev boken ett sätt att slutgiltigt göra upp med alla barndomstrauman. 
Först blev Caroline Cederquist förvånad över hur många förlag som visade intresse, men i efterhand har hon förstått hur ovan-
ligt det är att skriva självutlämnande om dels incest, dels att göra slut med den »heliga« mamman.

 Jag tror inte på att mörka 
känslor är dåliga och att ett plastigt 
instagram-liv är eftersträvansvärt.
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Roks på internationell  
kvinnojourskonferens i Taiwan
Roks deltog 5-8 november i den fjärde internationella kvinno-
jourskonferensen #4WCWS i staden Kaohsiung i södra Taiwan. 
Omkring 1.400 kvinnor (och några män) från 120 länder deltog 
i konferensen. Den första internationella kvinnojourskonferensen 
gick av stapeln 2008 i Kanada. Därefter har en andra konferens 
hållits i Washington DC, USA, 2012, och en i Nederländerna 2015. 

Förutom att delta i flera workshops fanns Roks på plats med 
en monter, där vi delade ut material om kvinnojourerna och 
tjejjourerna. Intresset var stort vid vår monter, med en ständig 
ström av besökare från olika länder som vi utbytte erfarenheter 
med och diskuterade bland annat prostitution, sexköpslagen, 

kvinnojoursrörelsen. Många visade också ett stort intresse för 
tjejjoursrörelsen, som är unik i ett internationellt perspektiv.

SAMMANFATTNINGSVIS var det positivt att träffa jourkvinnor 
från hela världen och dela erfarenheter om situationen i våra 
respektive länder. Negativt var att vissa röster handlar om att 
könsneutralitet och inblandning av förövare i offrets process 
kan vara lösning på våldet. 

Under konferensen visades även Roks 18 minuter långa 
peppfilm, med engelsk översättning, på två storbildsskärmar i 
den samlingssal där konferensdeltagarna samlades vid pauser.

Roks ordförande Jenny Westerstrand och tillfällige vice ordförande Adine Samadi representerade Roks i Taiwan. 

TEXTER OCH BILDER
GHITA HULDÉN

PRESSEKRETERARE

ROKS

Roksnytt
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6/12 Roks träffar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

9/12 Roks på möte Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg.

150 JOURTJEJER OCH JOURKVINNOR 
DELTOG I PEPP- OCH IDEOLOGIHELGEN 
OCH FIRADE ROKS 35-ÅRSJUBILEUM

Roksnytt

VISSTE DU ATT…
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. 

NORDISKA KVINNOR MOT VÅLD
Roks deltog 20–22 september i den årliga konferensen 
Nordiska Kvinnor mot Våld, denna gång i Köpenhamn. Roks 
ordförande Jenny Westerstrand invigningstalade, och höll en 
workshop om hur synen på sexuellt våld mot barn har föränd-
rats sedan 1990-talet. Juristen Eva Diesen höll en workshop i 
Roks namn om våld och vårdnad.

… 20 ÅR Roks var medarrangör till en konferens den 21 
oktober för att uppmärksamma att den svenska sexköpslagen 
funnits i 20 år. Roks ordförande ledde ett samtal med Cecilia 
Elving, ordförande L-kvinnor, Margareta Winberg, (S) och 
ordförande för S-kvinnor vid tiden för lagens uppkomst, samt  
Helena Vilhelmsson, vice ordförande Centerkvinnorna.

… OCH UTRIKESPOLITIKEN Roks deltog 24 oktober 
tillsammans med många andra frivillig organisationer i ett 
sakråd på UD med utrikesminister Ann Linde för att föra fram 
synpunkter om den feministiska utrikes politiken. Roks budskap 
är att vi välkomnar och stöder en feministisk utrikes politik, och 

att Sveriges överenskommelse med Frankrike om att försvara 
och föra fram sexsköpslagen är viktig. Men vi är samtidigt kritiska 
till Sveriges stöd till organisationer som stöder en så kallad 
sex-arbetar-orienterad hållning, det vill säga som förordar en 
legalisering/normalisering av prostitutionsindustrin.

… OCH PORNOGRAFI Emelie Lindgren och Jenny  
Westerstrand från Roks styrelse deltog 9 oktober i ett semi-
narium i riksdagen om pornografi och framförde de kunskaper 
Roks har fått efter att under många år mött våldsutsatta 
kvinnor och flickor, och hur vi ser en tydlig koppling mellan 
pornografi, prostitution och människohandel.

Den 14–15 september samlades 150 jourkvinnor och jour tjejer för 
en pepphelg på Tammsvik utanför Stockholm. Sociologen Carin 
Holmberg och statsvetaren Maud Eduards höll föredrag. På kvällen 
firades Roks 35-årsjubileum med underhållning av humorduon 
Under-är-jag bar. Roks första ordförande Ebon Kram och första 
kanslianställda Gun Hedén var några av dem som höll tal.

Maria Morseby, mor till Zaida Catalan som satt i Roks styrelse 
2007–2009, höll ett gripande tal om sin dotter. Kvällen avsluta-
des med DJ Sara Varga. som fick dansgolvet att rocka loss.

på gång 

SEXKÖPSLAGEN…
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B posttidning

ANNONS

returadress: Roks kansli, Hornsgatan 66, 118 21 Stockholm

GE EN GÅVA TILL  
ROKS AURORAFOND

Roks arbetar för att hjälpa kvinnor, tjejer 
och barn till ett bättre liv utan våld, sexuella 
övergrepp och förtryck. Du kan stödja oss  
i det arbetet!

Vi tar tacksamt emot stora som små 
bidrag, både från privatpersoner och från 
företag. Pengarna går oavkortat till vålds
utsatta kvinnor och barn, som är i kontakt 
med Roks tjejjourer och kvinnojourer, och 
har behov av en guldkant i tillvaron som 
till exempel aktiviteter för barnen eller 
annat nödvändigt. 

Fonden har instiftats för att erbjuda 
ekonomiskt stöd till kvinnor och tjejer som 

har kontakt med någon av våra medlems
jourer, samt barn som vistats med sin 
mamma på en jour. 

Tanken är att fördela medel till kvinnor, 
tjejer och barn som länge har längtat efter 
att få unna sig något utöver det vardagliga, 
som en utflykt, ett par skridskor eller en 
cykel.

Om du vill ge ett bidrag till stödsökande 
kvinnor, tjejer och barn på Roks jourer 
kan du sätta in pengar på vårt bankgiro 
53719274 eller swisha 123 001 78 22. Märk 
insättningen »Gåva«. 


