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PORRINDUSTRIN LIVNÄR SIG på att missbruka kvinnors och 
tjejers kroppar, och som vid allt missbruk måste det till allt 
starkare retningar för att uppnå full e� ekt. Så när analsex 

blivit vanilj måste ett nytt kvinnligt hålrum exploateras. Den här 
gången är det andningsvägarna som laddas upp. Erotisk kvävning, 

eller strypsex som det kallas, har blivit det nya heta. BDSM har 
� yttat in i salongerna och försvaras även bland feminister som 

sexuellt frigörande. Tjejer måste väl få experimentera och 
utforska sin sexualitet? Ja, självklart. Problemet är inte tjejer 
och kvinnor som går igång på erotiska rollspel där de blir 
strypta på låtsas av en manlig motspelare. Problemet är 
den manlige motspelaren. Vad är det han går igång på? 
Det är liksom skillnad mellan att bli strypt och vara den 
som stryper. Den som stryper utövar våld, och det våldet 
riktar sig mot en extremt sårbar kroppsdel där livsnöd-
vändiga organ sitter tätt ihop. Stryptag slår ut � era 
funktioner på en gång, och strypskador är också en av 
de vanligaste dödsorsakerna hos kvinnor som blivit 
svårt misshandlade av män. 

STRYPNING ÄR MED ANDRA ORD en säker mordmetod. 
Och säkert strypsex existerar inte, oavsett vilka stopp-
signaler och gränsmarkeringar som parterna kommit 

överens om.  Strypsex är för killar som tänder på att sex-
mörda tjejer. Killar som däremot inte känner för att ta livet 

av sin sexpartner vägrar givetvis att angripa den centrala zon 
som styr andning och talorgan. Strypsex är därför ingen fråga 
för tjejer. Det är en fråga för killar. Och de killar som vill köra 

strypsex med tjejer kan ju först gå och dränka sig.

FÖR DET ÄR SÅ det känns att bli strypt.

Redaktör



UTMÄRKT KULTURTANT

24

innehåll

14
NÄRKONTAKTEN
Emma Frans blev nerringd för 
att stå upp som porrförespråkare. 
Det ville hon inte. Här förklarar 
hon varför.
Sidan 14

AVTRYCK
4 Män som mördar kvinnor får ofta mildare domar om de skyller på våld-
samma sexlekar som skett under samtycke. Då har ju kvinnorna samtyckt 
till att bli mördade. 

INZOOMAT
5 Alla älskar döda kvinnor. Därför måste kvinnor dö. Av en vacker kvinnas 
lik gör kulturmännen stor dramatik. Lidande och död är vad som väntar de 
kåta, de kyska, de osjälvständiga, frigjorda, förnäma, vulgära, ekivoka eller 
fromma unga kvinnorna i männens berättelser. Men hur det är för levande 
kvinnor att möta döden i en mördares iskalla grepp, den berättelsen kan 
mördade kvinnor aldrig berätta. Döda kvinnor tiger.

GRANSKAT
11 De breda porrsajterna är ett eldorado för människohandlare. Unga tjejer 
lockas med modellkontrakt och stora pengar men blir istället våldtagna och 
förslavade. Om något enstaka fall väcker skandal bedyrar porrindustrin att 
det rör sig om ett sällsynt undantag. Precis som den vanliga köttindustrin.

NÄRKONTAKTEN
14 Emma Frans vill slå hål på fördomar, vidskepelse och faktaresistens. 
Maria Sveland vill veta mer om vad som gjort henne resistent mot att kalla 
sig feminist. 

VERKLIGHETSCHECKEN
20 På kvinnojouren i Tyresö fi nns döden alltid i bakgrunden som ett reellt 
hot mot kvinnor på det skyddade boendet. Mäns våld innebär alltid en risk 
för livet.

FRITIDSLINJEN
22 Spirituellt och aktuellt från kultursektorn.

UTMÄRKT KULTURTANT
24 Arazo Arif väjer inte för sina traumatiska erfarenheter. Snarare gräver 
hon i dem. Boksidorna i hennes diktsamling »Mörkret inuti och fukten« 
måste sprättas upp på gammeldags vis, som en konkret manifestation av 
motståndet inför att möta själslig smärta. Klokt och insiktsfullt berättar hon 
om varför det är lönlöst att fl y och nödvändigt att känna det som gör ont.

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

5

TEMA: ETT KOK STRYP
Ett strypgrepp betyder så mycket att 
det knappt går att andas. Här är den 
vedervärdiga sanningen om strypvåld. 
Känsliga läsare varnas. 

Sidan 5–10



4 Kvinnotryck 2-2020

MORD ÄR INGEN LEK

De senaste fem åren har 45 procent av män som skyllt kvinnors 
död på våldsamma sexlekar sluppit bli dömda för mord, enligt 
en kartläggning som gjorts av den brittiska aktionsgruppen We 
can’t consent to this.

avtryck

Ingen hör en 
mördad tjejs NEJ
Män som mördar kvinnor har hittat ett kryphål som ökar deras chanser att komma billigt undan. Om de skyller 
på en vågad sexlek som råkade gå snett får de ofta mildare domar och kan till och med bli frikända. »Rough sex 
defence«, som det kallas på engelska, har blivit tio gånger vanligare de senaste 20 åren. Ska vi samtycka till det?
TEXT: UNNI DROUGGE | FOTO: JOSH PULMAN

I NTERNATIONELLT ÄR KRITIKEN HÅRD mot den rättsliga 
prövningen och mediernas bevakning av sexualmord på 
kvinnor under täckmanteln »sex som gick snett«. Störst 

genomslag har den brittiska kampanjen »We can’t consent to 
this« fått. Initiativtagaren är statistikern Fiona Mackenzie, som 
kokade av ilska över den milda domen mot mångmiljonären 
John Broadhurst efter hans bestialiska mord på 26-åriga Natalie 
Connolly, vilket förminskades till en olycklig följd av våldsamt 
sex under samtycke. Fiona Mackenzie började då kartlägga 
sexualbrottsmål där förövarna skyllt sitt dödliga våld på sexlekar 
som gick fel.

– JAG SÅG ATT DETTA var satt i system, och inga enskilda sensa-
tionella fall, så som det framställs i media. Och fastän lagen säger 
att svåra skador och dödsfall aldrig kan ske under samtycke lyckas 
gärningsmännen vrida perspektivet så att kvinnan blir medskyldig 
till sin egen död, säger Fiona Mackenzie. 

Krav på samtycke vid sexuella kontakter skulle ju göra det 
lättare för domstolarna att dra gränsen mellan frivilligt sex 
och regelrätta övergrepp. Varför kan de då inte se skillnaden? 
– Det är svårt att bortse från att extrem våldsporr blivit mainstream 
och att allmänheten fått en mer liberal inställning till BDSM-sex 
efter succén med »50 shades of Grey«, vilket även påverkat 
attityderna inom rättsväsendet, säger Fiona Mackenzie. Många 
tänker nog att, jaha, det är väl så folk har sex nu för tiden. 

KVINNORNA SOM DÖDATS under så kallat grovt sex med sam-
tycke har tillfogats en mängd svåra yttre och inre skador, bland 
annat frakturer på skallben och ryggrad, syrebrist och cerebrala 
blödningar, brutna revben och i ett av fallen fått halspulsådern 
avskuren.

Hur går det att ursäkta så allvarliga skador med att kvinnan 
ville ha våldsamt sex?
– Ja, det är som om vi gått hela varvet runt och kommit till ett 
ännu sämre utgångsläge, säger Fiona Mackenzie. Förut försvarade 
män sitt våld med att kvinnorna provocerade dem, vägrade ha sex 
eller var otrogna. Men nu har män lyckats få det att låta som om de 
bara ville tillfredsställa kvinnans sexuella önskningar. Men kvinnor 
dör inte av att tända på tu� a sexlekar – de dör av mäns våld!

Hur ska vi få stopp på alla dessa ursäkter för män som mördar 
kvinnor?
– Vi har lyckats skapa en stark opinion som kräver att domstolarna 
inte tillåter misstänkta förövare att motivera sitt grova våld mot 
kvinnor med hänvisning till grova sexlekar. Och nu samarbetar vi 
också med kvinnor i andra länder, för det här är ju ingen isolerad 
företeelse.

        Kvinnor dör inte av att tända på 
tu
 a sexlekar – de dör av mäns våld!
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inzoomat

KULTURMÄNNENS VÄRLDSDRAMATIK MED VACKRA KVINNOLIK

Inom den manliga berättar-
konsten är en kvinnas död 
större än en kvinnas liv. Där-
för kokas det stor dramatik 
på kvinnors lik. Kvinnoöden 
som slutar med döden är 
helt enkelt ett av kulturlivets 
säkraste kort. Det fi nns ju 
så många skäl till att ta livet 
av en kvinna att det faktiskt 
inte spelar någon roll varför 
hon måste avlida. Den största 
dödssynden har hon ändå 
alltid begått just genom att 
tillhöra kvinno könet. Kvinno-
tryck kikar ner i massgraven 
av lustmördade kvinnliga 
huvudpersoner som alla 
tiders kulturmän lämnat 
efter sig.
TEXT: UNNI DROUGGE | 
ILLUSTRATION: LISA MEDIN

EN BRA KVINNA 
ÄR EN DÖD KVINNA

Kvinnotryck 2-2020

Med Twin Peaks satte 
David Lynch agendan för 
nekrofi l lik-estetik.
FOTO: LYNCH/FROST PRODUCTION
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Sylvia
Sylvia Plaths tragiska levnadsöde 
(1932–1963) blev fi lm (»Sylvia« 2003), 
med Gwyneth Paltrow i huvudrollen.
Sylvia hade en lysande författarkarriär 
framför sig. Tills hon gifte sig och fi ck 
två barn med den notoriskt otrogne och 
hyllade poeten Ted Hughes. Medan hans 
berömmelse steg blev Sylvias tillvaro 
alltmer inskränkt. Hennes skrivande fi ck 
stå tillbaka för det expansiva manliga 
geniet, och ensam med två små barn 
gasade hon ihjäl sig 31 år gammal. 
Knappt en månad tidigare hade hon 
kommit ut med »Glaskupan« under
pseudonym. Romanen beskriver en ung
kvinnas kamp mot alla de inre och yttre
hämningar som lägger band på den 
kvinnliga skaparkraften och är idag en 
av litteraturens stora klassiker.

Betty Blue – 37.2° på morgonen
 Fransk succéfi lm från 1986 där en 
man med författardrömmar förlorar 
sig i högoktanig passion med den 
galet gränslösa och impulsiva Betty. 
Mellan de heta herdestunderna gör 
Betty allt för att pojkvännen ska 
få sitt mediokra manus publicerat. 
Men hon har också egna drömmar 
om att få barn med honom. När 
ingenting av detta lyckas hanterar 
Betty besvikelsen med allvarligt 
självskadebeteende och sliter ut 
sitt ena öga. Givetvis klassas hon 

därför som mentalsjuk och sys in. Pojkvännen besöker Betty och 
kväver henne till döds med en kudde. I fi lmen ska avrättningen 
föreställa ett barmhärtighetsmord – mannen befriar sin galna 
fl ickvän från ett öde värre än döden. Samtidigt befriar han sig 
från den förtärande passionen med den krävande fl ick vännen 
och blir äntligen fri att sätta sig ner och skriva storverket han 
är ämnad till. 

av kvinnorna som upplevt 
strypning trodde att de 
skulle dö.

70% 70%
I nästan 70 % av alla sex-
mord är strypning döds-
orsaken

Kvinnor som blivit strypta av 
sin partner löper 6–10 gånger 
högre risk att senare bli
 mördade av samme man.

6–10
Strypning är dödsorsaken i 
minst 1 av 3 fall där kvinnor 
blir mördade av någon de 
känner

1 av3
Källa: Training Institute on Strangulation Prevention i San Diego

KALLA STRYPFAKTA

KVINNOR SOM DÖR FÖR (DEN MANLIGA) KONSTEN

inzoomat

Beatrice Dalle i 
»Betty Blue – 37.2° 
på morgonen« regis-
serad av Jean-Jacques 
Beineix. FOTO: FLICKR Sylvia Plath – 

kvinnligt författar-
geni som dog 
av näringsbrist 
när det manliga 
konstnärsegot 
behövde näring. 
FOTO: ARKIVBILD
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Breaking the waves
Filmen om den unga och gudfruk-
tiga Bess utspelar sig i en isolerad 
by på den nordvästskotska kusten 
där Bess bor hos sina stränga 
släktingar. Trots att handlingen 
utspelar sig på 1970-talet råder 
en gammalmodig och bigott syn 

på sexuella utsvävningar bland byborna. Bess trä� ar en man som 
arbetar på oljeplattform och upplever för första gången sexuell 
njutning. När han måste tillbaka till oljeriggen blir Bess sjuk av 
längtan och börjar samtala med Gud om att få honom hem igen. 
Hennes önskan går i uppfyllelse, men han kommer hem förlamad 
efter en svår olycka. Eftersom han inte längre kan tillfredsställa 
Bess ber han henne ha sex med andra och berätta i detalj för ho-
nom hur det kändes. Bess följer hans upp maning, fastän det leder 
till att hon blir fördömd av byborna. Det 
hela slutar med att hon utsätts för ett 
grovt sexövergrepp och misshandlas till 
döds. Men simsalabim – mannen reser 
sig upp och går! FOTO: UR FILMEN

Dancer in the dark
I denna hjärtknipande fi lm med 
Björk i huvudrollen får vi följa 
Selma – en fattig och godhjärtad 
tjeckisk kvinna som fl yttat till 
USA med sin son där hon jobbar 
ihop pengar för att kunna bota 
sonens ärftliga ögonsjukdom som 

hon själv också har. Hon hyr en trailer och sliter hårt på fabrik. De 
ynka slantar hon tjänar förvarar hon i en burk. Hennes syn blir allt 
sämre, och mannen hon hyr trailern av stjäl hennes besparingar. 
När Selma försöker få honom att ge tillbaka pengarna skadas han 
av misstag och vädjar till Selma om att hjälpa honom dö. Hon 
gör det han ber om, men blir sedan mordanklagad och dömd 
till döden. Fastän de sparade pengarna skulle ha räckt till en 
försvarsadvokat som kunde rädda hennes liv går hon tappert mot 

sin avrättning i 
visshet om att 
sonen ska få 
behandling. 
FOTO: FLICKR

KVINNOR SOM OFFRAS FÖR SIN GODHET 

Den mördande sanningen 
om strypgrepp, andnöd 
och död. I modern rätts-
skipning kan män tortera 
ihjäl kvinnor av misstag. 
Håll andan, läs och rys.
TEXT: UNNI DROUGGE

EN 45-ÅRIG
tvåbarnsmor 
kvävdes långsamt 
till döds under 
svåra plågor när 
hennes jämnårige 
älskare band 
fast henne med 
buntband i sin 

husvagn och fyllde hennes svalg med en 
burk fogskum. En sprayburk innehåller 
skum som sväller ända upp till 25 liter 
och som expanderar och härdar inom 
20–60 minuter. 
Brottsplats: Roskilde, Danmark 2014
Dom: 12 års fängelse för överlagt mord 
(i praktiken 7 år). Gärningsmannen sa 
att de brukade ha sadomasochistiskt sex.

EN MAN SLOG sin 28-åriga fl ickvän med 
en 75 centimeter lång glasfi berstav 123 
gånger, stoppade ner en tjock gummi-
klädd strumpa i hennes hals och vållade 
henne så svår syrebrist att hon förlorade 
medvetandet och avled efter några 
dygn på sjukhus. 
Brottsplats: Umeå, Sverige 2012
Dom: Den 31-årige pojkvännen fi ck 10 
månaders fängelse för misshandel av 
normalgraden. Efter överklagan till hov-
rätten sänktes stra� et till 4 månaders 
fängelse. Ett hovrättsråd ansåg dess-
utom att mannen skulle frikännas helt 

TRO INTE ETT SKIT 
PÅ STRYPROMANTIK!

VARNING Exemplen nedan 
beskriver synnerligen grovt våld.

eftersom hans våld inte gick längre än 
vad kvinnan kunde förvänta sig.

EN MAN SOM brukade trycka en kniv 
mot strupen på tjejer han hade sex med 
skar av halspulsådern på en 21-årig 
tjej han nyss trä� at medan de låg med 
varandra. 
Brottsplats: Hull, England 2018
Dom: 6 års fängelse för vållande till 
annans död. Eftersom förövaren hade 
för vana att hålla en kniv mot halsen 
även på tidigare sexpartners utan att de 
dött betraktades mordet på 21-åringen 
som ett misstag, det vill säga en sexlek 
som gick snett. 
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Breaking the waves (1996) med Emma Watson och Stellan Skarsgård/
Dancer in the Dark (2000) med Björk/Filmaren Lars von Trier älskar 
passionerat att låta godhjärtade kvinnor o� ra sig¶…



8 Kvinnotryck 2-2020

Carmen
Männen fl ockas kring den vilda, vackra 
och kompromisslösa Carmen som arbetar 
på cigarettfabrik. När hon arresterats 
efter ett våldsamt knivbråk lindar hon den 
unge soldaten José kring sitt fi nger och 
får honom att släppa henne fri medan han 
själv får sitta inne. Efter avtjänat stra�  
trä� as de igen, men José vill ha ensam-
rätt på Carmen och slår ner sina rivaler. 
Carmen har däremot ingen lust att binda 
sig eller bli kontrollerad av en svartsjuk 
man. När José friat kastar hon därför hans 

ring på marken. José ger henne ett dödande knivhugg i bröstet. 
Kan inte han äga henne ska ingen annan heller kunna det. 

Lady D’Arbanville
Sångaren/låtskrivaren Cat Stevens föräls-
kade sig på 1960-talet i Patti D’Arbanville 
som var en framgångsrik tonårsmodell. 
När hon lämnade honom för nya uppdrag 
skrev han låten »Lady D’Arbanville«, där 
han sitter vid sin döda fl ickväns säng 
och fantiserar om att väcka henne till 
liv och göra henne till sin unga mö. Den 
levande Patti D’Arbanville sa senare att 
hon tyckte synd om sitt ex när hon hörde 
låten, eftersom hans saknad var så stor att 
han betraktade henne som död. När en 

man inte får leva med kvinnan han älskar är ju hennes fortsatta liv 
inget värt.

KVINNOR SOM NOBBAR OCH DÄRFÖR INTE FÅR LEVA

EN 22-ÅRIG MAN och en 16-årig 
tjej han nyligen blivit ihop med skulle 
tillbringa en gemensam natt på lyxho-
tell. När de hade sex grep mannen tag 
om fl ickvännens hals med båda händerna 
och höll kvar greppet i tre minuter tills 
varje livstecken upphörde. Då kontaktade 
han sin bror och en kompis som kom till 
hotellet, men kallade inte på ambulans 
förrän senare. Räddningspersonalen 
konstaterade att fl ickan var död.
Brottsplats: Helsingborg, Sverige 2015
Dom: Tingsrätten dömde mannen till 16 

månaders fängelse för grovt vållande 
till annans död, men friade honom från 
misshandel, då han uppgett att det 
var fl ickvännen som ville ha strypsex 
och att han inte med fl it hade åsamkat 
henne smärta och skador. Hovrätten 
skärpte stra� et till ett år och nio måna-
der och han fälldes även för misshandel. 
Gärningsmannen sökte om prövnings-
tillstånd i högsta domstolen, eftersom 
han aldrig såg sig själv som ansvarig 
för den 16-åriga fl ickans död. HD avslog 
ansökan.

Skador som uppkommit av strypning måste inte ge blåmärken och svullnader. 
E� ekterna av strypgrepp kan också ligga latenta och visa sig senare. Därför 
rekommenderas alla som utsatts för strypförsök att uppsöka sjukvården, vilket 
sker alltför sällan. Att bli medvetslös efter strypvåld räknas i sig som en skada. 
Detta är vedertagna uppfattningar baserade på tillgänglig forskning.

Enligt svensk juridisk expertis är dock strypgrepp att betrakta som miss-
handel (3:5 Brottsbalken) bara då smärta och blåmärken uppstått. Om den 
utsatta inte behöver uppsöka sjukvård är det fråga om ringa misshandel. 
I de fall där strypningen »endast gör person medvetslös men inte skadar 
personen i fråga« (!) klassas det som ofredande (4:7 Brottsbalken). Även då 
den avsedda e� ekten är att personen ska bli medvetslös innebär det inte en 
avsikt att personen i fråga ska dö, och om personen som tar strypgrepp själv-
mant släpper taget efter påbörjad strypning pekar det på avsaknad av avsikt.
(Lawline.se 2020/04/28) 

Vad säger svensk lag om strypning? EN 38-ÅRIG MULTIMILJONÄR lät sin 
26-åriga sambo ligga död i en pöl av 
blod nedanför trappan i huset där 
även hennes åttaåriga dotter bodde. 
Flickvännen hade över 40 kroppsskador 
– däribland ett djupt vaginalt sår som 
perforerat inre organ och en krossad 
ögonhåla. Förövaren hade också hällt 
blekmedel över hennes ansikte. Efter 
att han intagit sin frukost ringde han 
polisen och uppgav att fl ickvännen var 
»död som en donut«. Han sa att skadorna 
uppkommit då de haft våldsamt sex, 
som hon föredrog.
Brottsplats: Kniver, England 2016
Dom: Tre år och åtta månader för 
vållande till annans död. Domarens 
ord: »Uppenbarligen fi ck /brottso� ret/ 
sexuell tillfredsställelse av att bli riktigt 
hårt slagen.«

EN 27-ÅRIG nyzeeländsk man gick på 
Tinderdejt med en ung tjej från England 
som nyss tagit sin examen och var på 
jorden runt-lu� . Efter en barkväll gick 
de hem till mannen, och medan de hade 
sex ströp han henne till döds. Mannen tog 
trofébilder på den döda tjejen, kollade 
porrfi lmer med stryptema, avtalade en 
ny Tinderträ� , googlade på köttätande 
fåglar, köpte två stora resväskor, la liket 
i den ena och dumpade kroppen i ett 

När Patti D’Arbanville lämnade Cat Stevens skrev han en låt 
om att hon var död och sjöng den för henne på telefon. Låten 
blev sedermera en världshit. FOTO: HIPWALLPAPER

Operaklassikern »Carmen« av George Bizet (1875): Kan 
man inte äga den man älskar måste man döda den man 
älskar. FOTO: SYDNEYOPERAN
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Madame Bovary
Vackra bonddottern Emma är uttråkad 
i sitt äktenskap med en snäll tråkmåns 
som driver en måttligt framgångsrik 
läkarpraktik. Att bli mor ger henne heller 
ingen tillfredsställelse, och hon drömmer 
sig bort genom att läsa romaner. Inspire-
rad av romankaraktärernas lustfyllda liv 
inleder hon utomäktenskapliga förbindel-
ser, blir förälskad i en man som ger henne 
spänning och förbereder en fl ykt med 
honom men blir dumpad. Emma faller 
in i ett febertöcken, tar upp kontakten 

med en tidigare älskare och fl yr in i dyra nöjen som kräver att 
hon skuldsätter sig tills skulderna stigit henne över huvudet och 
fordringsägarna är på väg att avslöja henne. Emma tar arsenik 
och dör en mycket plågsam död för att hon inte kunde nöja sig 
med ett dödstråkigt liv.
FOTO: DVD-OMSLAG

Fröken Julie
Godsägardottern Julie tillbringar mid-
sommarkvällen med att sitta och supa 
med hunkige betjänten Jean i köket där 
hans fästmö är kokerska. När fästmön 
somnat har Julie och Jean ångande sex. 
Julie är uppeldad och vill rymma med 
betjänten, men efter sexakten är Jean 
dryg och stöddig. En kvinna förlorar ju 
sitt värde så fort hon särat på benen. 
Fästmön blir förbannad när hon fattar 
vad som hänt och varnar för att greven 
också snart kommer att fatta. Den enda 

lösningen är att Julie dör. Jean ger henne sin rakkniv så att hon 
kan skära halsen av sig.

KVINNOR SOM DUMPAS OCH DÄRFÖR INTE VILL LEVA

Strypsex – vad fan är det frågan om?

Enligt en ny undersökning från BBC 
Radio 5 har över en tredjedel av Stor-
britanniens kvinnor som är under 40 
varit med om att män de från början 
haft samtyckessex med gått över till 
slag, spottloskor, halsknull eller stryp-
grepp – helt utan förvarning. 

Populärmedia som riktar sig till tjejer 
och kvinnor erbjuder samtidigt råd om 
hur man mjukstartar våldssex och har 
skönt och säkert strypsex. 
Healthline.com, en väletablerad ameri-
kansk medieplattform om medicin och 
hälsa, publicerade i maj 2019 den omfat-
tande guiden »Allt du behöver veta om 

erotisk kvävning.« En hand, ett skärp, ett rep eller en scarf runt halsen, en 
plastpåse över huvudet eller en rumpa som täcker hela ansiktet sägs kunna 
framkalla stark erotisk njutning om man bara är försiktig. 

– Det går inte att vara försiktig! varnar däremot BDSM-veteranen Jay 
Wiseman, som både skrivit böcker i ämnet och anlitas som expertvittne. 
Han avråder kategoriskt från alla former av sex där strypning och kvävning 
ingår. Det fi nns nämligen inga säkra medicinska mått eller tidsangivelser för 
när det blir dödligt, menar han och uppger att vissa har dött på mindre än 
30 sekunder. Hans varningsord är entydiga: Strypning är till sin natur ALLTID 
livshotande och utgången ALLTID oförutsägbar. Det fi nns alltså inget säkert 
strypsex, konstaterar BDSM-senioren Jay Wiseman (Reader 2017/10/25).

Det fi nns inget 
säkert strypsex!

25% av alla kvinnor kommer sannolikt under 
sin livstid att utsättas för våld i nära relation. 
Av dessa beräknas upp till 68% utsättas för 
allvarligt strypvåld från sin partner.

68%

otillgängligt träskområde. Hade han inte 
dödat henne skulle hon ha fyllt 22 den 
dagen. Efter en vecka hittades kroppen 
och mannen kunde häktas då det fanns 
övervakningsfi lmer med honom och 
tjejen han skulle döda.
Brottsplats: Auckland, Nya Zeeland 2018
Dom: 17 års fängelse för mord, mycket 
tack vare de digitala fotavtrycken för-
övaren lämnat. Men det hindrade inte 
hans försvarare från att hänga ut smaskiga 
detaljer om den mördade fl ickans intresse 
för BDSM-sex och låta en expojkvän 
vittna inför en hel värld om att hon före-
drog sex med vålds inslag. Förutom sin 
ofattbara sorg fi ck således föräldrarna 
genomlida en o� entlig skamning av sin 
sexmördade dotter, som dessutom fi ck 
bära en del av skulden för att hon likt 
många andra i hennes ålder experimen-
terat med sexuella rollspel. 

Fröken Julie är August Strindbergs mest spelade pjäs.

FOTO: MALMÖ STADSTEATER
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KÄNNS DET INTE SKÖNT?

Att bli strypt eller kvävd är ungefär lika 
skönt som waterboarding (skendränk-
ning), en tortyrmetod som bland annat 
använts mot Guantanamofångar.
FOTO: DEVIANT ART

KVINNOR SOM ÄR SJUKLIGT KÅTA OCH BLIR DÖDLIGT SJUKA

Kameliadamen
Tuberkulossjuka Marguerite är kurtisan i 1800-talets Paris, där 
hon kan föra en extravagant livsstil som bekostas av rika män 
med fi na titlar. Men en dag möter hon den sanna kärleken i Ar-
mand, en ung hederskny� el från provinsen. Marguerite är beredd 
att avstå sina dyra vanor för att leva lantligt med sin älskade. 
Armands pappa avstyr emellertid planerna genom att förklara 
för Marguerite att sonens framtid blir förstörd om de gifter sig, 
och om Marguerite verkligen älskar 
Armand måste hon lämna honom för 
hans eget bästa. Armand tror att hon 
trä� at en annan och historien slutar 
med att Marguerite dör i ensamhet.
Kameliadamen är skriven av Alex-
andre Dumas d.y. och kom ut 1848. 
Romanen är en av världslitteraturens 
mest kanoniserade klassiker som 
uppförts i alla tänkbara format inom 
scenkonsten och fi lmen.
BILD: FILMAFFISCH 

La Traviata
Guiseppe Verdi kompo-
nerade en opera baserad 
på Kameliadamen bara 
fem år efter att romanen 
kommit ut (1853). La 
Traviata blev Verdis mest 
berömda mästerverk, 
där den lyxprostituerade 
kvinnan med lungsot fi ck 
heta Violetta. I slutet får 
hon återse sin stora kärlek 
och dör i hans armar. 
FOTO: FOLKOPERAN

Vem fan vill bli

Om luftvägarna varit tilltäppta är det 
skönt att kunna andas igen. Om hjärnan 
fått syrebrist är det skönt när den 
syresätts. Det är helt enkelt skönt att 
kunna andas ut när man trott att man 
varit nära att dö. Det är en fysiologisk 
reaktion på att ha undkommit livsfara. 
Om den reaktionen laddas med sexuell 
innebörd kan den omtolkas till erotik. 
Men vägen till denna erotiserade lättnad 
över att återigen kunna andas går alltså 
via forcerad andnöd. Och på den vägen 
har den dominante sexpartnern makt 
att åstadkomma följande. 

■ Hjärnskador. Varje gång syretillförseln 
till hjärnan hindras uppstår en hjärn-
skada. Sker det upprepade gånger 
förvärras skadan. 

■ Skador på struphuvud och tungben. 
Tryck mot halsen kan förstöra strup-
huvudets muskler och orsaka fraktur 
på tungbenet, vilket gör det svårt och 
smärtsamt att svälja. Ett brutet tung-
ben hänger ofta ihop med skadade 
halskotor. 

■ Kräks i lungorna. Illamående är en van-
lig reaktion vid strypsex. Kräkningar 
kan andas in och ta sig ner i luftvägar 
och lungor, vilket bland annat kan leda 
till långvariga andningsproblem och 
infektioner. 

■ Ofrivillig urinering och tarmtömning. 
Att »göra på sig« är en kroppslig reak-
tion på dödsfara.

■ Hjärtattack. Den kemiska samman-
sättningen i blodet förändras när 
syrehalten är låg. Förändringarna kan 
störa den normala hjärtrytmen i så 
hög grad att avvikelserna blir livs-
hotande. I slutändan kan det orsaka 
hjärtstopp. 

■ Stroke. Strypning kan skada halsartä-
rerna. Blödning i en halsartär (dis-
sektion) är den vanligaste orsaken till 
stroke hos personer som är under 45 år.

inzoomat

Kåthet stra� as 
med lungsot.
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D ET AMERIKANSKA PORRBOLAGET Girls Do Porn 
hade skapat sig en nisch av amatörmässiga college-
tjejer som porr�lmsdebuterade. I januari i år fastslog 
en domstol att företaget är skyldiga till bedrägeri, 

undan hållande av information, löftesbrott samt olovlig identitets -
användning. Dess ägare är internationellt efterlyst för produk-

»Tonåring blir förstörd«

Med löfte om modelljobb lurar människohandlare in tonårstjejer i en slavfälla där de filmas medan de blir våld-
tagna. Sen släpps det barnpornografiska materialet ut på de breda porrsajterna. Om en härva uppdagas tar 
porrindustrin avstånd på samma sätt som kött-, mjölk- och äggproducenter brukar göra när det kommer fram 
att djuren plågas. Det sägs då handla om enstaka och sällsynta rötägg som inte hör hemma i den annars väl-
skötta och genomkontrollerade hanteringen av levande varelser – kvinnor, barn eller djur. Här granskar Kvinno-
tryck »Girls Do Porn«, ett av dessa allmänt förekommande rötägg.
TEXT: HELENA BRORS»|»FOTO: SHUTTERSTOCK (KOLLAGE)

tion av barnpornogra� och handel med barn. Porrindustrins 
apologeter menar att situationen bevisar att industrin är etisk.

I ANNONSER PÅ CRAIGSLIST (nordamerikansk webbaserad köp- 
och säljmarknad i stil med Blocket) eftersöktes »exceptionellt 
gulliga damer« i åldern 18–22 för vad som påstods vara modell-

granskat

porrbiznizen som förstör flickors liv 

Hårt, hett, häftigt! 
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jobb. Kvinnor från hela USA och delar av Kanada anmälde sig. 
Vissa av dem var under 18 år. På plats i San Diego fördes de till ett 
hotellrum och blev sminkade. Därefter sa företagsrepresentanten 
Ruben »Andre« Garcia till dem att modefotograferingen var in-
ställd, men att de kunde få 7 000 dollar om de gick med på att ha 
en halvtimmes samlag med honom på �lm. För att göra kvinnorna 
mer medgörliga bjöd han på alkohol och marijuana. I vissa fall hade 
Garcia gett kvinnorna skjuts och sa att om de inte ställde upp 
skulle de få ta sig hem till fots. Kvinnorna �ck långa, �nstilta kon-
trakt att underteckna, men uppmanades att inte läsa igenom dem.

GARCIA SA ATT FILMERNA skulle säljas i DVD-format till butiker 
eller privata porrsamlingar i Australien och Nya Zeeland. De 
skulle aldrig hamna på nätet, så ingen utanför Oceanien skulle se 
dem. Girls Do Porn betalade även kvinnor för att agera som refe-
renser och säga att de hade spelat in �lmer för företaget utan att 
någon de kände hade fått reda på det. Om någon kvinna frågade 
vad �lmföretaget hette löd svaret Plus One Media. 

FILMERNA LADES UT på Girls Do Porns hemsida samt på några av 
världens största pornogra�ska videogemenskaper. Bolagets ägare 
Michael Pratt och Matthew Wolfe startade det o�entliga forumet, 
Forum.DoPorn.com, där de la ut foton och klipp från �lmerna 
och uppmuntrade de över 50 000 medlemmarna att diskutera 
kvinnorna utförligt. Privat information om �era av kvinnorna, 
såsom deras hemadresser samt deras föräldrars namn och adresser, 
lades ut av nätstalkande forummedlemmar. En kvinna råkade ut 
för att någon tog en skärmdump av henne mitt i ett samlag och 
tejpade fast den på hennes fars ytterdörr. 

FLERA AV KVINNORNA blev deprimerade, suicidala och utstötta av 
sina familjer. Vissa av dem har bytt namn. Somliga har avskedats 
från anställningar eller underkänts på högskolekurser och följ-
aktligen tvingats avbryta sina utbildningar. Andra har emigrerat. 
2013 framkom det att Melissa King, dåvarande Miss Teen USA 
Delaware, hade medverkat i en av Girls Do Porns pornogra�ska 
produktioner. Miss Teen USA-koncessionen, som vid tillfället ägdes  
av Donald Trump, tog då ifrån henne kronan. I �era år där  efter la 
Girls Do Porn ut �lmen med Melissa King på sociala medier. 

2016 STÄMDE 14 KVINNOR Girls Do Porn och dess ägare. Flera 
kvinnor anslöt sig och omsider blev det en grupprättegång med 
22 målsägande. Samtliga målsägande valde att vara anonyma. 
Juristteamet intervjuade även över hundra kvinnor som inte 
vågade ansluta sig. 

Girls Do Porn dömdes civilrättsligt till att betala ut samman-
lagt 12,75 miljoner dollar i skadestånd till de 22 kvinnorna. 
Michael Pratt är sedan september förra året på rymmen från 
den amerikanska rättvisan i sitt födelseland Nya Zeeland. 
Tillsammans med Wolfe, Moser och Ruben »Andre« Garcia är 
han nämligen stra�rättsligt åtalad för produktion av barnporno-
gra� samt handel med barn. I januari i år fastslog en domstol att 
företaget är skyldiga till bedrägeri, undanhållande av informa-
tion, löftesbrott samt olovlig identitetsanvändning. Dess ägare 
är internationellt efterlyst för produktion av barnpornogra� och 
handel med barn. 

Porrindustrins apologeter menar dock att situationen bevisar 
att industrin är etisk. 

I USA SKÖTTES BEVAKNINGEN av fallet till stor del av sexindustri-
sympatiserande journalister. Det verkar rentav som om majori-
teten av journalisterna som övervakade händelseförloppet moti-
verades av en vilja att försvara USA:s porrindustri. Nästan alla 
amerikanska artiklar jag funnit i ämnet innefattar intervjuer med 
porrproducenter och akademiker, som bedyrar att inom »den 
lagliga vuxenindustrin« undertecknas alltid legitima kontrakt av 

         Flera av kvinnorna blev depri-
merade, suicidala och utstötta av sina 
familjer. Vissa av dem har bytt namn. 

granskat

Pornhub – människohandlarnas dröm
Allt som behövs för att ladda upp 
ett klipp på sajten Pornhub är en 
mejladress och allt som behövs för 
att få ett konto verifierat är ett fo-
tografi av en person som håller upp 
ett papper med ett användarnamn 
på. Det finns inget kontrollsystem 
att tala om.

■■ 2009 blev då 14-åriga Rose 
Karemba bortförd, misshand-
lad och gruppvåldtagen i Ohio. 
Våldtäktsmännen filmade den 12 
timmar långa våldtäkten och la ut 
filmen i ett flertal klipp på Pornhub 
med titlar som »tonåring gråter 
och blir slagen« och »tonåring blir 
förstörd«. I ett flertal mejl bönföll 
Rose Pornhub att ta bort klippen. 
Pornhub svarade inte. Först flera år 
senare, när Rose skrev ett blogg-
inlägg om sin situation och det 

blev viralt uppvisade Pornhub en 
reaktion och tog bort klippen.

 
■■ En 15-årig flicka som hade varit 
försvunnen i drygt ett år återfanns 
till slut när hennes mor fick reda 
på att hon var med i videor på 
Pornhub. Det fanns 58 filmer på 
videogemenskapen där dottern 
blev våldtagen av sin människo-
handlare. Han identifierades med 
hjälp av övervakningsfilm från ett 
7-Eleven och står nu inför rätta. 2 av många 

exempel
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helt samtyckande och nyktra vuxna. Det hela har använts för att 
framhäva att Girls Do Porn är undantaget som bekräftar regeln 
och att regeln är gyllene.

DEN JOURNALIST SOM HAR skrivit mest om Girls Do Porn är 
Vices Samantha Cole. Under rubriken »Girls Do Porn var en 
brotts ring, inte en porrsida, säger industriexperter« intervjuar 
hon �era pornografer, som gör gällande att Girls Do Porn är så 
långt ifrån pornogra�sk standardpraxis som man kan komma. 
Cole intervjuar inga representanter för organisationer som tar 
ställning mot pornogra� för de »ignorerar faktiska sexarbetares 
och traªckingöverlevares levda erfarenheter till förmån för sina 
egna dagordningar«. Till skillnad från pornografer och Samantha 
Cole alltså.

DET HELA PÅMINNER MIG om när jag 2017 skrev en artikel om den 
�erfaldigt våldtäktsanklagade porrstjärnan Brian »James Deen« 
Sevilla. »För att försvara min industri vill jag klargöra till 100 
procent att detta inte representerar porr, utan det representerar 
en speci�k individ. Jag tycker att han är ett rötägg«, sa en av de 
utsatta, Joanna Mostov, som äger porrbolaget Burning Angel. 
Flera av kvinnorna som anklagade Sevilla kom med snarlika 
kommentarer om rötan hos det enskilda ägget.

PORRINDUSTRIN HAR MYCKET gemensamt med kött-, mjölk- 
och äggindustrin. Då och då avslöjas horribla övergrepp och 
regelbrott inom bådadera industrierna och då försöker deras 
propagandamaskinerier framställa det som undantag snarare än 
regel. Uppdrag gransknings reportage om missförhållanden på 

Ruttna droppar i ett stinkande hav.

en av Arlas mjölkgårdar innehåller exempelvis bekanta bedy-
randen om att det rör sig om ett sällsynt undantag. »Bilden Arla 
gärna visar upp av hur svenska mjölkkor har det stämmer säkert 
med de allra �esta av deras gårdar«, säger reportern Ali Fegan. 
»Det rör sig om ett enskilt rötägg«, skriver mjölkbönder urskul-
dande på Instagram. Röta kan tydligen aldrig vara utbredd på 
köttmarknader.

NÄR PRATT ÅTALADES för handel med barn tog Pornhub, världens 
största pornogra�ska videogemenskap, ner Girls Do Porns oªciella 
kanal. Likväl �nns fortfarande hundratals av företagets �lmer kvar. 
Flera av dem visas i anslutning till reklam för Pornhubs sponsorer.  
Det kryllar av �lmade våldtäkter på Pornhub och alla andra por-
nogra�ska videogemenskaper. Problemet är inte enskilda rötägg 
inom porrindustrin. Problemet är porrindustrin.

Joanna Mostov var en av 
kvinnorna som våldtogs av 
porrstjärnan Brian »James 
Deen« Sevilla och kallade 
honom ett rötägg, men 
talade samtidigt väl om 
porrindustrin, där hon själv 
är verksam med bolaget 
Burning Angel. 

FOTO: WIKIPEDIA

RÖTANGREPP
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närkontakt

PLÖTSLIGT SLOG ETT okänt 
virus till mot världen och för-
utom det nya ordet samhälls-
bärare kom epidemiolog att bli 

en ny, central titel i våra liv. 
Emma Frans var redan innan coro-

nan efterfrågad föreläsare och populär 
folk bildare, utsedd till såväl demokrati-
ambassadör av regeringen och känd från 
de korta upplysande � lmerna i SVT där 
hon enkelt och humoristiskt förklarar allt 
ifrån varför kyla bidrar till förkylning till 
hur lite kalorier du egentligen förbränner 
under ett samlag. 

Men vem är hon bakom den vetenskap-
liga fasaden? Vad tänker hon egentligen 
om den feministiska rörelsen? Och stäm-
mer det att hon förespråkar porr? 

EMMA FRANS VÄXTE UPP i Uppsala med 
två psykologföräldrar som snarare fyllde 
hemmet med böcker än pengar. När 
de dessutom skilde sig i samband med 
1990-talets � nanskris, blev de ekonomiska 
problemen ett faktum. 

– Jag gick i en musikklass där de � esta 

av mina vänner hade föräldrar som var hög-
utbildade och bodde i � na villaområden 
och det var inte så vanligt i de kretsarna 
med vare sig skilda föräldrar eller eko-
nomiska svårigheter, så jag skämdes en 
hel del. Inte blev det bättre av att min 
mamma inte kunde betala hyran så att vi 
blev vräkta från lägenheten. 

Menar du att ni blev vräkta på riktigt, 
alltså bokstavligt? 
– Ja, det var precis som i en � lm. De kom 
och bar ut alla möbler och bytte lås och så 
vidare. Men mamma hade lyckats � xa 
någon slags resurslägenhet genom socialen 
utanför stan dit vi � ck � ytta så det var inte 
så farligt. 

TROTS DET beskriver sig Emma Frans 
som privilegierad, med stort kulturellt 
kapital och intellektuellt självförtroende 
som gjorde universitetsstudierna till ett 
självklart val. Att det blev just naturveten-
skap och biomedicin beskriver hon som 
en medveten strategi; erfarenheterna från 
föräldrarnas ekonomiska problem gjorde 

FÖRNUFT OCH KÄNSLA
Emma Frans: inte feminist, men®… 
Emma Frans är epidemiologen som blivit vald till årets folkbildare, vunnit stora journalistpriset, fått över 
92000 följare på twitter och som under coronapandemin hamnat i allas blickfång. Hon är forskare och två-
barnsmamma som inte tycker det är självklart att kalla sig feminist och som hanterar allt hat hon får genom 
att agera struts. Här möter hon Maria Sveland i ett spänstigt samtal som inte väjer för meningsskiljaktigheter.
TEXT: MARIA SVELAND²|²FOTO: SEVERUS TENENBAUM

EMMA FRANS
Ålder: Fyller 39 i december.   

Gör: Doktor i medicinsk epide-
miologi, forskare vid Karolinska 
institutet, vetenskapsskribent, 

Bor: Uppsala

Vill: Få människor som normalt 
inte intresserar sig för veten-
skapliga frågeställningar att bli 
intresserade

Feministisk förebild: Agnes 
Wold, »Hon har gjort så mycket 
bra för att uppmärksamma 
problematiken inom akademien 
att kvinnor bedöms annorlunda 
än män.«

Motto: »De man mutat kan inte 
skada« (muta som i att tysta, på 
twitter mm, strutsmentaliteten.)
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att hon ville ha en utbildning där hon var 
konkurrenskraftig och som skulle leda till 
ett yrke.

SAMTIDIGT SOM HON doktorerade födde 
hon sina två barn, Klara och Valter. 

Förloss ningen med Klara beskrev hon 
som extremt traumatisk när hon sommar-
pratade i P1 2019. Efter tre misslyckade 
försök att få ut barnet med sugklocka 
förlöstes hon med urakutsnitt. När hon 
åter� ck medvetandet låg hon i en mörk 
sal, ensam och orolig. Så småningom � ck 
hon veta att barnet överlevt, en dotter 
som � ck heta Klara just eftersom hon 
klarat sig. Men på grund av en stroke hade 
Klara fått en omfattande hjärninfarkt som 
drabbat vänster hjärnhalva och under 
många år levde Emma och hennes man 
i ovisshet om hur hjärnskadan påverkat 
Klaras utveckling. Om hon någonsin 
skulle kunna gå eller prata. 

Men barns hjärnor är plastiska och 
Klara är idag tio år och har klarat sig från 
större skador och går i skolan precis som 
sin bror Valter som föddes två år senare. 

När jag hör din berättelse om din 
traumatiska förlossning så relaterar jag 
starkt till den ensamhet du beskriver 
när du vaknar upp efter akutsnittet. 
Jag har fött tre barn under odramatiska 
förhållanden och trots fi na partners 
som funnits med och stöttat har den 
starkaste känslan ändå alltid varit att 
jag är totalt ensam om upplevelsen. Att 
det inte funnits något de kan göra, eller 
att de ens kan förstå vad som faktiskt 
händer i min kropp, hur det känns. Att 
det är min helt igenom egna ensamhet. 
– Ja, det förvånade mig med att jag kände 
mig så ensam, för jag trodde länge att när 
jag � ck man och barn så skulle jag aldrig 
mer känna mig ensam. Men nu har jag 
ju förstått att ensamheten är en del av att 
vara människa. 

Och sen detta absurda prestations-
narrativ som fi nns runt en förlossning. 
Att man ska vara duktig och föda utan 
smärtlindring och helst yogaandas ut 
sitt barn. 
– Ja, bara att behöva göra ett akut snitt 
kändes som ett misslyckande. 

Så sjukt att man ens tänker i de termerna, 
»lyckad« eller »misslyckad«, alltså vari-
från kommer ens den där bilden om 
urkvinnan? 
– I mitt fall tror jag tyvärr att det berodde 
på förväntningar om att det inte skulle vara 
så jobbigt som det faktiskt var. Barna-
födandet känns så romantiserat, men 
min första förlossning var ett trauma. 
Nuförtiden kan jag skämta om att jag är 
dålig på att föda barn men det tog tid att 
bearbeta den händelsen. 

JAG ERKÄNNER för Emma att jag aldrig 
varit så mycket biologist som under mina 
tre graviditeter och förlossningar, något 
som strider mycket mot min grundmurade 
feministiska analys som snarare tror att 
det är sociala faktorer som påverkar oss. 
Emma däremot har inga problem med att 
erkänna biologiska könsskillnader och 
dess påverkan. Det är härifrån som hennes 
reservation mot att helhjärtat kalla sig 
feminist kommer. 

– Jag har nog alltid haft lite problem med 
vissa feministiska förklaringsmodeller som 
jag inte vill skriva under på. Till exempel 
den så kallade våldspyramiden. För mig är 
det � ummigt och ovetenskapligt. 

DEN SÅ KALLADE Våldspyramiden som 
Emma Frans refererar till är alltså den 
modell som beskriver hur en verbal, sexis-
tisk jargong hänger ihop med grovt våld. 

Varför har du svårt för den? 
– Jag håller inte med om att sexistiska 
skämt hänger samman med sexuellt våld, 
och att man kan motverka våldtäkter 
genom att inte acceptera sexistiska skämt.
Den här förklaringsmodellen vilar inte 
på vetenskaplig grund och jag tror att det 
är kontraproduktivt att angripa viktiga 
problem från fel håll. Men att jag aldrig 
organiserat mig feministiskt har nog 
också att göra med att jag är alldeles för 
individualistisk för att vilja delta i den 
feministiska rörelsen eller någon annan 
politisk rörelse för den delen. 

Det blir problematiskt 
om man oroar sig för att 
torskarna får en uppfuckad 
sexualitet istället för att 
se att de som framförallt 
far illa är de som 
prostituerar sig. 

närkontakt

FRANS-KA FAKTA
■ Pappans ålder påverkar risken 

för psykiatriska sjukdomar hos 
både barn och barnbarn. Mäns 
könsceller genomgår mutationer 
som vid hög ålder överförs till 
avkomman, vilket ger en ökad 
risk för bland annat schizofreni 
och autism. (Redovisat i avhand-
lingen »High Paternal Age and 
Risk of Psychiatric Disorders in 
O� spring« 2013.)

■ Manlig omskärelse kan skydda 
mot hiv-smitta i länder där 
utbredningen är stor. 

■ Kött ger ingen ökad risk för 
cancer (enligt tillgängliga data).

■ Kvinnor är inte onormala bara 
för att de är okåta (om Viagra 
för kvinnor).

■ Evolutionen har sett till att vi blir 
dumma i huvudet när vi är föräls-
kade så att vi ska hinna sylta in 
oss ordentligt innan vi inser hur 
dumma vi var.

■ Det är sant att man lättare blir 
förkyld av att vara ute när det är 
kallt. Kylan påverkar luftvägarna 
och gör dem mer mottagliga för 
infektioner.
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SVARET BLIR FÖLJAKTLIGEN nej på frågan 
om hon har någon relation till Roks. Inte 
heller känner hon till Könskriget från 
2005, SVT:s famösa framställning av 
Roks som en organisation bestående av 
paranoida, manshatande dårar. 

I EN DEBATTARTIKEL från 2016 som hon 
skrev tillsammans med Per Köhler, dok-
torand i neurofysiologi, med rubriken 
»Möjligen omoraliskt, men porr skadar 
inte« framfördes kritik mot dem som påstår 
att det � nns ett samband mellan porrkon-
sumtion och våldsbrott. Eller att porrkon-
sumtion skulle vara beroendeframkallande. 

– Usch, jag borde aldrig skrivit den. Efter 
det ringde de från alla tänkbara debatt-
program och ville att jag skulle komma 
och försvara porren. Men det var aldrig 
riktigt min poäng. Jag kritiserade bara att 
det inte fanns några riktigt vetenskapliga 
bevis på att porr är beroendeframkallande 

eller att det leder till sexualbrott. Och så 
menade jag att debatten blev snedvriden, 
att man snarare borde oroa sig för dem 
som medverkar. Det är samma sak med 
prostitution, det blir problematiskt om 
man oroar sig för att torskarna får en 
uppfuckad sexualitet istället för att se 
att de som framförallt far illa är de som 
prostituerar sig. 

Du säger att det inte fi nns något veten-
skapligt stöd för sambanden mellan 
porrkonsumtion och sexualbrott, men 
precis som det går att hitta studier som 
visar att porr är ofarligt och toppenbra 

går det att hitta rapporter och studier 
som visar att det är skadligt på en rad 
olika sätt. Håller du inte med om att all 
vetenskap är ideologisk? 
– Nej, det håller jag inte med om. Den 
kvantitativa forskningen som jag ägnar 
mig åt handlar ju om att följa ett recept 
som ska vara oberoende och som gör att 
alla bör komma fram till samma resultat om 
de använder samma forskningsmetoder, 
men det är klart att den sortens forskning 
går kanske inte att tillämpa här. Självklart 
kan studier vara vägledande och intres-
santa och säga något men man bör inte 
alltid kalla dem för vetenskap.

Det verkar som om en hel del därute stör sig på 
mig och har ett behov av att framföra sina åsikter om 
mitt utseende, hur jag pratar eller om jag är en god 
människa eller inte.
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Jag är alldeles för individualistisk för att vilja 
delta i den feministiska rörelsen eller någon annan 
politisk rörelse för den delen. 

METOO TYCKTE EMMA var befriande och 
på det stora hela bra, även om hon poäng-
terar att allt som skrevs i metoos namn 
inte var okej. 

– Jag tror att de � esta kvinnor som an-
klagar någon för sexuella övergrepp talar 
sanning men det � nns ju säkert undantag 
och det måste vara fruktansvärt att bli 
oskyldigt anklagad. Jag har själv upplevt 
att personer skriver saker om mig som 
inte stämmer så jag kan förstå båda per-
spektiven. Det är väldigt svåra frågor och 
svårt att komma med generella svar. 

Får du personligen mycket hot och hat? 
– Ja, nu under coronan har det blivit en 
del. Det verkar som att det � nns en hel del 

därute som stör sig på mig och som har ett 
behov av att framföra sina åsikter om mitt 
utseende, hur jag pratar eller om jag är en 
god människa eller inte. Sen � nns det andra 
som helt enkelt vill underminera min 
trovärdighet och är förbannade på att jag 
försvarar Folkhälsomyndigheten, vilket 
jag inte riktigt tycker att jag gör. 

Vad har du för strategi för att orka fort-
sätta trots hat och hot? 
– Min strategi har nog mest varit att mutea 
(att använda mute-funktionen på digitala 
platt formar, reds anm) och blocka många 
människor. Det kanske låter konstigt men 
att sticka huvudet i sanden och låtsas som 
att de inte � nns funkar faktiskt för mig. 

Jag skrev en bok 2013 som hette »Hatet 
– en bok om antifeminism« som hand-
lade om det hat som många feminister 
och o  ́entliga kvinnor får utstå, och 
det jag bland annat såg var att hatet 
skar igenom hela det politiska spektrat. 
Det spelade inte så stor roll om du var 
vänsterfeminist eller om du var nyhets-
uppläsare på SVT, det gemensamma för 
att bli hatad var att du var kvinna och tog 
plats och betedde dig som att det var 
självklart att du fi ck ta plats. 
– Ja, det tror jag stämmer. Mina manliga 
kollegor får knappast lika mycket hot och 
hat som jag, förutom möjligen Anders 
Tegnell. Men just de här personliga på-
hoppen tror jag inte män får i samma 
utsträckning. Men det känns som att 
coronan triggar folks sämsta sidor. 
Många är rädda och använder mig som 
projiceringsyta.

Inte minst kvinnor blir extra utsatta nu 
under coronan. FN:s generalsekretera-
re Antonio Guterres gick ut i april och 
larmade om den fruktansvärda globala 
ökningen av våld i hemmen som man 
fått rapporter om från hela världen. 
Bara i Frankrike uppges att antalet 
rappor terade fall om våld i hemmen 
ökat med 36 procent. 
– Det är därför jag blir så provocerad av 
människor som försvarat karantänen och 
klagat på Sveriges strategi. De stirrar 
sig blinda på grafer över antal döda av 
covid-19 men glömmer alla de kvinnor 
och barn som far illa och rentav dör om 
vi stänger in människor på obestämd 
framtid.

OM SKRIBENTEN

Författaren och journalis-
ten Maria Sveland är en av 
landets mest tongivande 
feminister. Få har som hon 
kunnat vittra könsorättvisor-
nas tidstypiska kännetecken. 
Med rakbladsvass precision 
och perfekt tajmning har 
hon snittat upp vardagens 
spända yta och släppt ut 
kloakstanken av kvinnohat 
från patriarkatets uråldriga 

infrastruktur. Genom att ta 
avstamp i vardagslivets igen-
känning har Maria Sveland 
också lyckats åskådliggöra 
förtryckets mekanismer på 
ett lättförståeligt sätt. Detta, 
tillsammans med hennes 
kompromisslösa solidaritet 
med kvinnor och tjejer som 
utsatts för misogyna attack-
er, har gjort henne fruktad 
och hatad av en del, men äls-
kad och hyllad av desto fl er.
Som journalist har Maria 

Sveland varit verksam inom 
radio, TV och press. 
Med debutromanen »Bit-
terfi ttan» (2007) slog hon 
igenom på bred front. Boken 
blev en storsuccé, den över-
sattes till en rad andra språk 
och är numera betraktad som 
en modern klassiker. Maria 
Sveland har sedan dess gett 
ut ett fl ertal romaner, varav 
ett par även har dramati-
serats och spelats på både 
nationella och lokala scener.

Antologin »Happy Happy« 
(2012), som Maria Sveland 
var medredaktör till, orsa-
kade en vildsint debatt om 
varför det var bra att skilja 
sig. Hennes fackbok »Hatet« 
(2013) blev en storslägga 
mot antifeminismen och en 
milstolpe i kvinnorörelsens 
historieskrivning. 
Maria Sveland är också verk-
sam som tidningsskribent 
och har en egen kolumn i 
tidningen ETC.
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manliga porrfantasier och går med på 
tu� a och våldsamma »sexlekar«.

ROLLEN GER kortsiktiga fördelar: Hon 
får uppskattning från män för att de tillåts 
slå och förnedra henne. Hon prisas för sin 
styrka att be om utplåning och sin kraft 
att stå ut med att vara ingen. Här � nns 
uppenbart lindring för ångest och utlopp 
för självhat och trauman. 

ROLLEN SOM »SEXUELLT vågad« ger också 
mening genom att vara motsatsen till 
»lagomtjejen« – som numera förenklat 
kan sägas stämma in på »feministerna«. 
Medan »lagom-feministerna« är måna 
om att balansera sina positioner, gör de 
»sexuellt vågade« tvärtom och är tydliga 
med det: Jag är inte sån. Jag är inte lagom. 
Mig får du ta till kanten och över.

OCH NU KOMMER min poäng: Hur väl 
fungerar en samtyckeslag i ett sådant sam-
manhang? När samtycke till uppenbart 
och ofta grovt våld snarare handlar om att 
visa att man är en av de vågade tjejerna 

än om en äkta vilja att utsättas för detta 
våld – blir då inte valet att låta bestäm-
melserna för våldtäkt vila på »samtycke« 
som att låta en ond dynamik leda en ond 
utveckling? 

NÄR FRÅGAN FRÅN DEM som arbetar 
mot våld har blivit »Måste man samtycka 
till strypsex?« är det ju lätt att föreställa 
sig det rungande svaret från rebellernas 
läktare: »Nej, men jag vill!« Och så mans-
applåderna på det. 

Samtyckeslagom
SOCIOLOGEN LENA BERG skrev i 

slutet av 1990-talet en avhandling 
om ungdomars syn på pornogra� . 

Den är ännu högst aktuell, inte minst för 
den tvåårs� rande samtyckeslagen. 

LENA BERG TALAR OM hur tjejer navigerar 
efter två typer av kvinnlighet när de ska 
skapa sig själv som unga kvinnor: dels 
� nns torrisen – henne vill man inte vara. 
Sedan � nns horan och henne vill man inte 
heller bli. Det tjejerna i Bergs material 
strävar efter är en medelväg – de balanserar, 
skriver Berg – för att hitta den lagoma 
kvinnligheten. Lite spännande men sam-
tidigt respektabel. »Lagomtjejen«. 

SEDAN LENA BERG skrev sin avhand-
ling har den sexuella exploateringen och 
kommersialiseringen av sexuellt våld tagit 
gigantiska kliv in i samhällets mittfåra. 
Sugardejting och prostitutionskontakter 
� nns i tjejers vardag. Samtidigt � nns 
en värld fylld av feministiskt högljutt 
bråkande om detta på första kolumnplats 
i varje tidning. Men det är en feminism 

som blivit alltmer utslätad i den gemen-
samma kören för »jämställdhet«, med 
utspel och analyser som solostämmor.

JAG TROR ATT DENNA MIX av närvarande 
våld och högljudda men avradikaliserade 
röster mot porr och prostitution har skapat 
ytterligare »typer« för tjejer att relatera 
till. Den tidigare rollen som »hora« har 
idag fått en mer rebellisk innebörd och 
kanske lämpligare bör betecknas som den 
»sexuellt vågade« tjejen, hon som uppfyller 

Medan »lagom-feministerna« är måna om att 
balansera sina positioner, gör de »sexuellt vågade« 
tjejerna tvärtom och är tydliga med det: Jag är 
inte sån. Jag är inte lagom. Mig får du ta till 
kanten och över.

uttalat

F
O

T
O

: 
F

R
ID

A
 E

K
M

A
N

ÖVERHUVUDTAGET hörs det mest hipp 
hipp hurra för vår samtyckeslag. Roks är 
en av få feministiska röster som proble-
matiserar den. Vi vill därför se en utvär-
dering så vi får kunskap om hur lagen om 
samtycke har landat i praktiken. 

JENNY WESTERSTRAND
Ordförande i Roks
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Döden är alltid närvarande för jourkvinnorna

verklighetschecken

DET BLIR INGEN vanlig intervju denna 
gång. Normalt sett brukar jag åka tåg 
ett par timmar och besöka jourkvin-
norna eller -tjejerna i deras lokal eller 

på ett kafé i deras hemstad. Coronasmittan har för-
ändrat vill koren. Denna intervju görs istället över 
en videolänk. Jag sitter i mitt kök. Jourens ord-
förande Anna-Maria Yasdani, styrelse ledamoten 
Sabina Tedestam och kommunikatören Sanna 
Holm be� nner sig i jourens lokal. De försöker 
hålla avstånd från varandra under intervjun, så 

SÅ HÄR GJORDE VI Alla jour kvinnor måste förhålla sig till 
döden. Det fi nns alltid en risk för att 

någon av de skyddssökande kvinnorna ska bli mördad. 
Våren 2020 uppenbarade sig ett nytt dödshot: coronasmittan. 

Kvinnojouren i Tyresö har ändå valt att hålla öppet för att kunna 
erbjuda skydd till de kvinnor som lever isolerade med sina 
förövare.
TEXT: MARJA BECKMAN

Sabina Tedestam, styrelseledamot, och Anna-Maria Yasdani, ordförande i Tyresö Kvinnojour, fotograferade på coronasäkert avstånd 
av kommunikatören Sanna Holm.
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Döden är alltid närvarande för jourkvinnorna
DÖDEN HAR UNDER VÅREN 2020 varit extra påtag-
lig för alla. Men för jourkvinnorna är det inget nytt. 

– Vi förhåller oss till döden hela tiden. Många av 
de kvinnor vi skyddar lever under dödshot, säger 
Sanna.

Hon berättar om en kvinna som för en tid sedan 
bodde på deras skyddade boende. Hon blev hotad 
med automatvapen av mannen hon hade � ytt från. 
Han skickade bilder på en husfasad för att visa att 
han visste var hon fanns. Det var visserligen fel 
fasad, men händelsen var tillräckligt skrämmande 
för att kvinnan skulle tvingas � ytta till ett annat 
skyddat boende. 

– Då var vi oroliga och sa »tänk om vi får höra 
om tre månader att hon har blivit mördad«, berät-
tar Sanna. 

NYLIGEN TOG JOUREN emot en kvinna som av 
ekonomiska skäl var tvungen att gå tillbaka till sin 
förövare. Eftersom hon inte är född i Sverige och 
han är hennes enda anknytning till Sverige måste 
hon stanna kvar hos honom tills de har varit gifta 
i två år.

– Han måste försörja henne, hon är helt i hän-
derna på honom. Om hon inte stannar blir hon 
tillbakaskickad till hemlandet, hon är livegen, 
berättar Anna-Maria.

FÖR DEN SORTENS händelser har jouren, i sam-
arbete med socialtjänsten, utarbetat en strategi, 
en sorts plan B som kan bli en utväg för kvinnan. 

– Vi erbjuder självklart kvinnan fortsatt möjlig-
het att höra av sig om hon vill, men talar också med 
henne om vad hon kan göra om hon behöver söka 
skydd igen så att hon har en egen handlingsplan, 
säger Sanna.

TROTS ATT ISOLERING brukar leda till ökat våld 
mot kvinnor har jourens telefoner varit oro-
väckande tysta de senaste veckorna.

– Men på sommaren och vid jul brukar tele-
fonerna också tystna. Först efter några måna-
der tar sig kvinnorna ut och söker hjälp, så vi 
brukar få många kontakter i oktober och mars. 
Folkhälsomyndigheten tror nu att restriktionerna 
lättar i juni-juli. Så då kanske vi får mer att göra i 
sommar än vi brukar ha, säger Sanna.

OM KVINNOJOUREN 
I TYRESÖ

Tyresö ligger söder om Stock-
holm. Jouren har ett skyddat 
boende, men som många andra 
jourer drabbas Kvinnojouren i 
Tyresö av bostadsbristen när 
de stödsökande kvinnorna ska 
lotsas vidare från boendet.

Tar emot: Tjejer och kvinnor.

Bildades: 1981.

Antal anställda: 2.

Antal medlemmar: Cirka 64.

Nya kontakter hittills (i år): 28.

det är mest Anna-Maria jag ser på skärmen. Sanna 
sticker fram huvudet när hon pratar.

– Vi får inte svika kvinnorna. Det � nns jourer 
som inte tar emot nya skyddssökande kvinnor på 
grund av coronan, men det känns viktigt att vi 
fortsätter att � nnas där när samhället stänger ner, 
säger Anna-Maria.

TYRESÖ KVINNOJOUR bildades 1981 och är därmed 
en av Roks äldsta jourer. Idag har de två anställda. 
Den ena sköter det skyddade boendet. Eftersom 
hon bor tillsammans med sin mamma som tillhör 
en riskgrupp rycker Anna-Maria just nu in fysiskt 
när det behövs. Den andra anställda är Sanna som 
bland annat arbetar med digital kommunikation 
och opinionsbildning.

– Att driva opinion för att förebygga mäns våld 
mot kvinnor är en del i vårt arbete som har blivit 
mycket större de senaste åren, säger Anna-Maria.

UNGEFÄR 60 PROCENT av de ideella jourkvinnorna 
i Tyresö är 60 år eller äldre och utgör genom sin 
ålder en riskgrupp. Jourens vanliga föreningsverk-
samhet är stängd, men några av kvinnorna tar 
fortfarande emot samtal från sina hem. Att inte ses 
fysiskt gör att de missar den direkta gemenskapen 
och stödet från varandra i anslutning till samtalen, 
men de håller kontakt via telefon.

En av de mest erfarna ideella jourkvinnorna är 
83-åriga Sylvia Ljungdahl som är vice ordförande. 
Efter videosamtalet ringer jag upp henne.

– Jag och de andra på jouren hörs dagligen på tele-
fon. Jag har också haft stödsamtal med en kvinna 
via telefon. Men det är inte samma sak som att sitta 
mittemot varandra och prata. Det är trist, men det 
är bara att gilla läget, säger Sylvia.

NYLIGEN PUBLICERADE Tyresö Kvinno- och tjej jour 
helsidesannonser i lokaltidningen Mitt i Tyresö. 
»Råd till dig som be� nner dig i karantän med 
någon som utövar psykiskt eller fysiskt våld mot 
dig« löd annonsens rubrik. I annonsen uppmanas 
utsatta kvinnor att gå till sitt lokala apotek och säga 
ett kod ord, så kontaktar de apoteksanställda jouren.

– Vi tog kontakt med apoteken i Tyresö och frå-
gade om de ville hjälpa till. De var väldigt entusias-
tiska, berättar Anna-Maria.

En kvinna på det 
skyddade boendet 
blev hotad med 
automatvapen av 
mannen hon hade 
fl ytt från. Han 
skickade bilder på 
en husfasad för att 
visa att han visste 
var hon fanns. 

Försök ta en promenad själv för att ha möjlighet att ringa någon du litar på.  
Du kan också ringa till vår jourtelefon som är öppen alla dagar mellan kl. 9–19.

Man når oss på nummer 08-742 23 33.

Skriv dagbok! Skriv upp det han säger om dig och det han gör mot dig. 

Om du har tillgång till din telefon, fota skador eller blåmärken som han har tillfogat dig. 
Annars kanske du kan ta en promenad med en vän som kan hjälpa till att fota.

Gå till ett apotek och säg kodordet Mask19 så kommer personalen se till att du får hjälp.

Råd till dig som befinner dig i karantän med någon 
som utövar psykiskt eller fysiskt våld mot dig

KOM IHÅG ATT DU ÄR STARK OCH MODIG! GE INTE UPP!  
HJÄLP FINNS ATT FÅ! DET ÄR INTE DITT FEL!

Granängsringen 53 nb, 135 44 Tyresö | 08-742 23 33 | info@tyresokvinnojour.se | tyresokvinnojour.se

»Kom ihåg att du är stark och 
modig! Ge inte upp! Hjälp fi nns 
att få! Det är inte ditt fel!«. Denna 
annons publicerade Tyresö 
Kvinno-  och tjejjour i lokaltid-
ningen Mitt i Tyresö i april.
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fritidslinjen

ATT SNICKRA
KONSTNÄRLIG 
INTEGRITET 

KATJA
SYDDE EN NY ERA

»Kul att du håller på« är en nystartad podd för kulturarbetare i allmänhet, 
musiker i synnerhet, samt alla som gillar att ta del av maskineriet bakom 
skapande. Det är folkmusikern Sara Parkman och popmusikern Sibille Attar
som har slagit sina kreativa skallar samman, och i första avsnittet presenteras 
podden med orden »diskbänksrealism och stor romantik«. Tjejerna diskuterar 
allt från att klara av ensamhet och ekonomisk kris i coronatider, till svensk 
kulturpolitik och att sälja sin själ till satan.

Hej Sara Parkman, hur föddes idén till Kul att du håller på?
– Både Sibille och jag tycker om att vara motvalls, vräkiga, kloka och glapp-
käftiga. Så det passade bra att göra en podd av det, för vi insåg också att 
dessa tre egenskaper behövs för att tala om musiklivet inifrån och från ett 
yrkesperspektiv.
FOTO: PRIVAT

Med Katja of Sweden lanserade modeskaparen 
Katja Geiger i slutet av 1940-talet »mode för 
det moderna livet«, och med plaggen introdu-
cerades ett nytt sätt att se på kläder för kvinnor.

– Vad jag ville åstadkomma var en frigörelse 
för kvinnan, genom att erbjuda henne sköna, 
bekväma, härliga kläder, lätta att sköta och leva 
i utan att hon skulle behöva tänka på hur de 
klarade hemmet, jobbet, barnen, resorna, re-
presentationen och så vidare, har Katja Geiger 
berättat.

Röhsska museet i Göteborg vill med utställ-
ningen Katja of Sweden lyfta den kulturskatt 
som märkets mönsterrikedom ledde till. De 
uttrycksfulla plaggen fi nns att beskåda mellan 
4 juni och den 28 september.
FOTO: CLAËS LEWENHAUPT
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ÅTERKOMSTEN AV EN 
BARNHJÄLTINNA
Att växa upp föräldralös på den karga småländska landsbygden i början av 
1900-talet är mer än vad många skulle klara av. Men Kulla-Gulla är svår att 
rucka. Boken om den godhjärtade lilla pionjären blev omåttligt populär när 
den gavs ut i mitten av 1940-talet. Nu sätter Stadsteatern upp en ny tolkning 
av berättelsen, med premiär den 4 december. I huvudrollen ser vi Maja Rung. 

Hur såg din relation till Kulla-Gulla ut innan du fi ck rollen?
– För mig var hon mer ett slags begrepp som jag associerade till gammel-
sverige, något min mammas generation läste. Nu har jag precis läst färdigt 
den sista boken och jag slås av hur otroligt rikt det känns. Och emotionellt. 
Kulla-Gulla är verkligen en hjälte som outtröttligt ger av sig själv och sin själ 
till alla som möter henne. Hon är så stenhård men samtidigt som ett rö för 
vinden mellan sina olika samhörigheter. 
FOTO: MATILDA RAHM

TEXTER 
FRITIDSLINJEN: 
ELLINOR GOTBY 

ERIKSSON

25-åriga Queenie Jenkins har ingen aning om 
vad hon håller på med. Det enda hon vet är 
att hon bor i London, gör ett habilt jobb på en 
dagstidning och att hennes kille precis har 
dumpat henne. Hon vet också att hennes familj 
inte är så intresserad av att trösta henne och 
att hennes chef inte ser hennes utvecklings-
potential. Hon vet, med andra ord, att tillvaron 
är piss helt enkelt. Men hon vet inte vart hon ska. 
Med Tinder som kompass börjar Queenie söka 
tröst och bekräftelse på sämsta tänkbara ställen. 

Candice Carty-Williams debutroman 
»Queenie« är oemotståndlig. Hennes svarta 
humor blandas här med ett svindlande psyko-
logiskt djup, och jag har svårt att lägga boken 
ifrån mig innan den är utläst. Och efter att den 
är utläst … Jag vill bara ha mer, mer, mer av 
Queenie.
FOTO: LILY RICHARDS

DROTTNING
ÖVER INGENTING
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Jag tror att många kan relatera till dina beskrivningar av 
att ha ett slags upprepningstvång efter att ha bevittnat 
eller utsatts för trauman. Hur tror du att man bäst 

befrias från det?  
– Mitt bästa tips är, för den som är medveten om dessa tendenser, 
eller för den som kanske inte har nått insikten till fullo men upp-
lever känslan av att sitta fast, är att vända sin blick inåt. Jag tänker 
att upprepningstvånget kommer ur ett behov av att upprepa de 
beteenden eller återuppleva de relationer som skadat en mest, i 
förhoppning om att denna gång göra om, göra rätt. Man liksom 
provar samma recept gång på gång, men hoppas att kakan nästa 
gång ska bli godare. Det är en falsk förhoppning som ödslar ens tid.

Du har tidigare sagt att det kan kännas ensamt att skriva svåra 
texter. Hur hanterar du den känslan, för att undvika att förlamas 
av den?
– Det bästa sättet att hantera skrivandets ensamhet är genom 
att läsa, tycker jag. Läsning gör all slags ensamhet mer hanter-
bar. Det är en alldeles särskild känsla, att jobba med en text, och 
sedan läsa en annan text, och känna igen sin egen i den andra. Att 
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utmärkt kulturtant

I januari släppte hon sin första diktsamling i fullängdsformat, »Mörkret inuti och fukten«. Den kritikerrosade 
bokens sidor måste sprättas upp för att läsas. Det blir intimt. Nästan lika intimt som Arazo Arifs dikter om 
pappans svek i barndomen, ärren i själen, och älskarna som hon därefter tillåter sig att ha intill kroppen 
men inte inpå livet.
TEXT: ELLINOR GOTBY ERIKSSON | FOTO: CARLA ORREGO VELIZ

vara människa är på djupet en mycket individuell och samtidigt 
mycket kollektiv erfarenhet, vi känner igen oss i varandra genom 
litteraturen, oavsett härkomst eller klassbakgrund.

Din kommande bok, »Kapitalet«, hur skulle du beskriva den?
– Kapitalet känns som en käftsmäll mot allt och alla, till och med 
mig själv. Romanen handlar om Afreen, en ung, svensk kvinna 
med utländsk bakgrund som försöker göra Paris till sitt nya hem. 
Det visar sig vara svårare än hon trodde för någon som saknar 
ekonomiskt, socialt och akademiskt kapital. Hon fuckar upp, helt 
enkelt, eftersom hon saknar kapital för att inte fucka upp. 

Hur kom du på att du ville starta podden Looney Talks? Är 
bilden av psykisk ohälsa för platt i dag?
 – Jag ville väl dels fördjupa förståelsen för psykisk ohälsa, dels 
uppmärksamma den väldigt starka och vanligt förekommande 
kopplingen mellan kreativitet och psykisk ohälsa, dels bara trä� a 
alla dessa fantastiska kreativa människor och tillgängliggöra 
berättelser från deras liv. Att få jobba med sin dröm är en lyx, så 
det kanske inte är konstigt att många kulturutövare eller kända 
kreatörer sällan pratar om ångest, depressioner och trauman, eller 
manier och psykoser för den delen. 

Tror du att förlåtelse är nödvändigt för att bli fri från ett trauma?
 – Vilken � n och svår fråga. Jag tror inte att förlåtelse är nödvän-
digt för att bli fri från ett trauma. Jag tror det allra mest nödvän-
diga är att möta sitt trauma, att sluta � y från det. Finns en smärta 
inom dig, som orsakats av att människor försummat dig, sårat 
dig, skadat dig eller övergivit dig, behöver den smärtan få kännas. 
Det gör ont, men man dör inte av att ha ont.

Att sluta � y gör ont, 
men man dör inte av det

DETTA HAR HÄNT

Arazo Arif (född 1991) är verksam som poet, manusförfattare, multikonstnär och poddare. »Mörkret inuti och fukten« är Arazo 
Arifs debut som poet och gavs ut på Albert Bonniers förlag tidigare i år. Arazo Arif driver sedan 2019 podden Looney talks 
som fokuserar på psykisk ohälsa och kreativitet. Hon har själv erfarit en depression som ledde till att hon valde att satsa på 
skrivandet istället för sina tidigare huvudsysslor politik och organisation. Snart är hon åter aktuell, med romanen »Kapitalet«.

 Att vara människa är både en 
 djupt individuell och en djupt 
kollektiv erfaren het, vi känner igen oss 
i varandra genom litteraturen, oavsett 
härkomst eller klassbakgrund.
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Roksnytt

Christina Hartin Silvergran, Arboga, har  
avlidit efter en kort tids sjukdom. Hon blev 
78 år. Närmast anhöriga är syskon med 
familjer.

Christina var en av pionjärerna inom 
kvinnojoursrörelsen. Hon började sitt enga-
gemang i Arboga kvinnojour, valdes till 
ledamot i Riksorganisationen för Kvinno-
jourer och Tjejjourer i Sverige, ROKS, och 
var under ett antal år dess vice ordförande.

Uppdraget innebar många möten med 
politiker och andra ansvariga inom olika 
samhällssektorer. Christina var en engage-
rad och skicklig föreläsare och debattör. 
Som utbildad talpedagog höll hon kurser 
på temat: Kvinnor måste höras med sina 
röster. Christina var alltid positiv och glad, 
hade nära till skratt och såg oss alla.

Hon var kunnig, påläst och hade lätt att 
engagera sin publik. Hon hade energi som 

In memoriam

Christina Hartin Silvergran  
– röststark Rokspionjär 
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få och har bidragit starkt till att lyfta frågan 
om att mäns våld mot kvinnor inte kan ses 
som ett privat familjeproblem utan som det 
stora samhällsproblem det är. Kravet från 
kvinnojourerna var en lagändring för att 
kvinnomisshandel skulle falla inom allmänt 
åtal, vilket det blev år 1982.

Det gemensamma målet, ett jämställt 
samhälle och den gemensamma kampen 
för det, svetsade oss samman och vi kom 
att utveckla en vänskap som bestått även 
sen vi lämnat arbetet till nya förmågor.

Saknaden efter denna starka kraftfulla 
medsyster och feminist är stor och vi delar 
den med många.

För Systrarna inom kvinnojoursrörelsen 
ROKS
Nancy Kostet/Gun Hedén

Roks har preppat med 
massivt digitalt motstånd 
under coronakrisen. Mot 
en annan form av världs-
omfattande pandemi: Por-
ren. Motståndsträ�arna är 
för jourflickor och kvinnor 
i Roks och görs tillsam-
mans med Kvinnofronten. 
Motståndscirklarna sker 
via zoom i maj och leds  
av Astrid från Kvinnofron-
ten och Roks ordförande 
Jenny Westerstrand. 
Möjligheter att anmäla sig 
är i skrivande stund tyvärr 
stängd.   

ROKS GÖR  
MOTSTÅND
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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. 

på gång 
DIGITALA KVINNO CIRKLAR:
ROKS LÄSER

 
Roks är igång med Roks läser – en samtalsserie för alla jour- 
och tjejkvinnor kring böcker av intressanta tjejer och kvinnor.
Den 28 april 2020 ägde första samtalet rum, med boken 
»Klubben«, och samtalet gästades av bokens författare Matilda 
Gustavsson. Roks ordförande Jenny Westerstrand höll i 
samtalet som var brett och djuplodande och som spände över 
såväl våldets mekanismer och dess möjliggörande som över 
Matilda Gustavssons egna erfarenheter i skrivandet av boken. 
12 jourer anmälde sig till cirkeln och flera samtal kommer att 
äga rum. Samtalen går att se på Youtube och mer information 
om trä�arna går att se på intranätet. Länk till första trä�en: 
https://www.youtube.com/watch?v=FnZ0i3kX_3w
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DEN TALANDE  
TYSTNADEN 
Under pågående pandemi har berättelser 
om ökat stödbehov hos kvinnor och tjejer 
florerat ymnigt i media. Ökning av våld i tider av kris bekräftas 
såväl av forskning som av praktisk kvinnojourserfarenhet. Roks 
vet, till skillnad från många andra aktörer, att kriser skapar 
osäkerhet som gör att våldsamma män får ett större kontroll-
behov. Ju mer tid i hemmet, desto mer utsatta blir kvinnor och 
tjejer för mäns våld och maktutövning. Det talas emellertid 
rätt tyst om tystnaden. Den som uppstår för att kvinnan eller 
tjejen inte kan eller vågar kontakta andra utan är fast med en 
våldsutövande man inom hemmets fyra väggar. Den tystna-
den är talande och den ska vi bryta. Vi bryter dagligen både 
tystnaden i medierna om denna tystnad och den förlamande 
tystnad som mansvåldets pandemi skapar och verkar i. Roks 
vägrar vara tysta. 

TEXTER  

VANESSA 

GUSTAFSSON

ROKS
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MITT FEL
MAKTSPEL
MITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FELMITT FEL

Var tredje kvinna i världen utsätts för våld 
eller övergrepp under sin livstid. 
Det är aldrig hennes fel. 

Du kan vara med och stoppa våldet.

Bli månadsgivare på kvinnatillkvinna.se

B posttidning
returadress: Roks kansli, Hornsgatan 66, 118 21 Stockholm


