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en smärre chock för män när
de inser att tjejer och kvinnor blir rädda av vissa beteenden de
själva kanske inte ens tänker på. En manlig vän berättade att
hans fru blev skitskraj när han i vredesmod drämde till en Ikeamöbel
han muttrat över i timmar utan att få ihop alla delar. »Hon vet ju att
jag aldrig skulle ge mig på henne«, försvarade han sig. Men hur skulle
hon kunna veta det helt säkert när hon såg hans uppflammande
ilska omvandlas till nävkraft?
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ÄVEN OM INTE ALLA MÄN tycks fatta det, förmedlar de ett

budskap när de visar sin vrede, oavsett anledning. Det är ett
budskap de allra flesta kvinnor fått lära sig tidigt i livet: män
kan bli farliga. Därför har de flesta också en brandvarnare
i bakhuvudet. Den kan börja pipa också inom hemmets
väggar, som vi alla vet.
Och det vet nog även alla män innerst inne, inklusive
dem som säger sig ha blivit bestörta när deras våldsbudskap
fått kvinnors brandvarnare att tjuta. För vore det så att
män INTE hade något intresse av att trigga den underliggande rädslan hos det motsatta könet genom att vråla,
hötta, stampa och banka, om så bara på döda ting, då
hade de ju lätt kunnat ge fan i åtminstone det.
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MEN SOM SAGT, det finns ett budskap, och det går ut på
att visa vem som har makten. Makt innebär fördelar. Det
är de fördelarna som även till synes fredliga män behåller
genom att exempelvis drämma till en halvfärdig Ikeabyggsats.
Då har de demonstrerat sin våldspotential.
Men en maktutövning som närs av rädsla styrs också av rädsla
– de som skrämts till underordning kan bli jävligt farliga den dag
de reser sig. Och nästan alla kvinnor som alltför länge tassat på tå
runt den björn som sover kommer en dag att väcka honom med en
fet spark på tasken.
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NÄRKONTAKTEN
Den älskade författaren idiotförklarades av recensenterna
när hon skrivit en bok om en
mans diaboliska våld som la
hennes liv i ruiner.
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Sidan 14

AVTRYCK
4 Coronapandemin är hittepå, Hillary Clinton mördar barn för att dricka
deras blod och Oprah Winfrey utnyttjar barn som kidnappats av pedofiler
– välkomna till QAnon!
INZOOMAT
5 Vad män är mest rädda för: Att bli utskrattad av en kvinna. Vad kvinnor
är mest rädda för: Att bli mördad av en man. Om rädslan som skiljer oss åt,
krymper och förslavar oss. Rädslan bestämmer vart vi ska gå, hur vi ska se
ut, låta, leva och överleva. Mäns våld är kvinnans ansvar, så var aldrig oförberedd. Våldet gör armhävningar medan du myser i soffan. Går du ensam
hem om natten flåsar skräcken dig i nacken.

TEMA: RÄDSLAN STAMPAR TAKTEN
Rädslan som aldrig överger oss. Från
vaggan till graven viskar vår inre röst
att vi måste vara varliga så att inte
män ska bli farliga. Kvinnors skräck är
en manlig rätt.
Sidan 5–8

GRANSKAT
9 Spycops – statsmaktens organiserade kärleksbedrägeri. Brittisk polis
nöjde sig inte med övervakning, batonger och tårgas för att skydda samhället mot Vietnamdemonstranter, pacifister och andra frihetsrörelser. De
passerade också de kvinnliga gräsrötternas intima gränser genom att gillra
honungsfällor.
NÄRKONTAKTEN
14 Christina Herrström kände varken skuld eller skam när hon reste sig ur
askan efter den ohyggliga skadegörelsen som en vedervärdig man gjort sig
skyldig till. Kajsa Ekis Ekman träffade henne för att prata om skamningen
av kvinnor som utsatts för mäns våld.
FRITIDSLINJEN
20 Spirituellt och aktuellt från kultursektorn.
UTMÄRKT KULTURTANT
22 När hon var 23 år satt hon i en ungdomsredaktion på Kulturhuset där
hon peppades att läsa upp en av sina dikter. Sen dess har poeten Yolanda
Bohm Ramirez dragit fram som en orkanvind i svensk politik och kulturliv.
De enda som kommit med invändningar är snubbar som tror att de vet
bäst. Dem snoppar hon av i förbifarten.
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UTMÄRKT KULTURTANT

avtryck

Dumskallarnas
sammansvärjning
En rörelse som tror att coronapandemin är hittepå, att Hillary Clinton mördar barn för att dricka deras blod och
att det finns en global pedofilring full av kidnappade barn som utnyttjas av Oprah Winfrey… Det kan väl inte vara
någon som går på detta? Dessvärre växer QAnon. Nu har till och med en kvinnlig anhängare av konspirationsrörelsen röstats in i USA:s kongress.
TEXT: COLETTE VAN LUIK | FOTO: GLOBAL PRESS

Q

ANON ÄR EN HÖGEREXTREM RÖRELSE som startade
2017 då en anonym användare som kallade sig Q la ut
en rad inlägg på sajten 4chan. Q påstods vara en högt
uppsatt amerikansk militär med tillgång till hemligstämplad
information. I stora drag går konspirationsteorierna ut på att
världen styrs av ett hemligt nätverk av sataniska pedofiler som
inte bara tar barn som slavar och utnyttjar dem sexuellt, utan
även mördar dem för att utvinna ett livsförlängande ämne ur
deras blod.

DESSA »KIDNAPPADE BARN« påstås arbeta som sexslavar i den
globala pedofilring som drivs av politiker inom det Demokratiska
partiet, bland andra Hillary Clinton och Barack Obama. Även
kända skådespelare som Tom Hanks, Oprah Winfrey och Ellen
DeGeneres uppges vara inblandade. Jennifer Evans, professor i
modern historia vid Carleton University i Kanada, har studerat
fenomenet.

Hur kan sådana absurda påståenden överhuvudtaget få fäste?

– Trots att denna historia har avslöjats som osann, lever den i allra
högsta grad på sociala medier. Nu senast twittrade människor
i samband med att Trump höll sina valmöten, och kopplade
samman Hollywood med människooffer, hemliga sällskap och
pedofili, säger Jennifer Evans.
I HÖSTAS SKREV 96 organisationer som jobbar mot människohandel under ett öppet brev i amerikansk media där de hävdar
att QAnons åsikter allvarligt skadar anti-traffickingorganisationernas arbete.
Nu har Facebook, Twitter och Tiktok börjat ta bort material
som sprider QAnon-teorierna. En av Facebookgrupperna som
stängdes ner hade nästan 200 000 medlemmar.

Marjorie Taylor Greene i USA:s
kongress har påstått att förintelseöverlevaren George Soros samarbetade
med nazisterna och att vita män är den
sämst behandlade gruppen i USA idag.
4
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VÄGRAR TA AVSTÅND
I en tevesänd utfrågning den 15 oktober 2020 vägrade Donald
Trump att ta avstånd från QAnon. I stället påstod han att han
inte visste så mycket om rörelsen mer än att den är emot
pedofili, och att han var enig med dem om detta.

Men nyligen valdes QAnon-supportern Marjorie Taylor Greene
in i USA:s kongress – som ledamot i representanthuset för ett
distrikt i Georgia. Hon har påstått att finansmannen George
Soros, som överlevde förintelsen, samarbetade med nazisterna
och att vita män är den sämst behandlade gruppen i USA idag.
Vidare anser hon att coronapandemin är en bluff i syfte att avleda
intresset för satanistnätverket.
Green är dock inte den enda politikern med dessa åsikter. SVT
rapporterar att det finns minst elva republikanska kongresskandidater som öppet sympatiserar med rörelsen.
Hur kan QAnon-anhängare ha nästlat sig ända in i den amerikanska politiken?

– Rörelsen har sin grogrund i ett djupt och långvarigt missnöje med
de förändringar vårt samhälle genomgått, och deras konspirationsteorier skapar moralpanik, vilket alltid uppstått som en reaktion
mot det som känns nytt och främmande, menar Jennifer Evans.

RÄDSLAN SOM STYR VÅRA STEG

inzoomat

HAN ÄR INTE FARLIG
BARA MAN ÄR VARLIG …
,

RISKEN ATT UTSÄTTAS för en mans

våld är så pass stor att de flesta
tjejer och kvinnor måste förhålla
sig till den risken. I och med det
blir rädslan en ständig följeslagare,
vilket föder olika strategier för att
undkomma tänkbara hot.
I FÖRVÄG TÄNKER MAN ut sätt att
undvika våldet. Vanliga funderingar
rör sig kring vad som kan hända om:
■ Jag tar den snabbaste vägen
hem när det är mörkt?
■ Jag följer med en kille hem?

Jag kommer hem sent och
pojkvännen blir svartsjuk?
■ Jag ställer bilen på en undanskymd parkering?
■ Jag ber en kille fara åt helvete?
■ Jag säger rakt ut vad jag tycker?
Kort sagt: Om jag beter mig som
om män och kvinnor vore jämställda
– vad skulle då hända?
■

RÄDSLAN INSKRÄNKER kvinnors

handlingsfrihet, och undanmanövrerna blir efterhand integrerade
i de dagliga vanorna tills de knappt

längre går att urskilja. Men då har
samtidigt rädslan segrat. Och de
beteenden som anpassats efter
denna rädsla kanske växer ihop
med uppfattningen om vad som är
specifikt kvinnligt. Det blir som att
ge carte blanche åt mäns våld.
DÄRFÖR BEHÖVER VI påminna oss
om rädslan, vad den säger oss, vad
den gör med oss och hur det känns
när den viskar åt oss att vakta våra
steg och vår tunga.
TEXT: UNNI DROUGGE | ILLUSTRATION: GARNET-NIHILIA
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En kväll i tunnelbanan …
Med vilken rätt har män lov att göra kvinnor livrädda?
Den frågan restes av Ana Paula Oliveira de Macêdo, en av Kvinnotrycks redaktionsmedlemmar, när hon varit med om en hotfull situation som nästan alla tjejer och kvinnor (tyvärr) kan relatera till. Det
fick också bli temat för det här numret. Här berättar Ana Paula med
egna ord om händelsen och ilskan den väckte inom henne. Det är en
befriande ilska, och det är med den vi kan parera rädslan och ifrågasätta varför VI ska ändra på oss, varför VI som sociala varelser måste
bli hämmade och ängsliga för att män inte ska bli farliga.
TEXT: ANA PAULA OLIVEIRA DE MACÊDO

JAG HAR BOTT I SVERIGE i 20 år och har

känt mig relativt trygg, fram tills natten
mot söndag den 25 juli 2020. Efter en
utekväll med mina vänner i Stockholm är
jag på väg hem. Jag säger hejdå till en vän
vid T-centralen för att sedan fortsätta mot
Hornstull. Kliver av, och i tunneln på väg
ut möter jag en kille på minst 1,90 med
svenskt utseende – snaggad, militärgrön
skjorta, ljusa jeans, svart bälte och kängor
i samma färg. Vi får ögonkontakt och min
kropp fylls av en sjukt obehaglig känsla,
då det enbart är vi två där. Han passerar
mig, jag fortsätter att gå för att sedan titta
bakåt. Jag ser inget. Några steg till och jag

för att låtsas prata med någon och hoppas
på att han ska försvinna. Kikar bakåt igen
och ser hur han kollar så att inga andra än
vi är där, samtidigt som han knäpper upp
bältet och går efter mig. Jag hör hans steg
komma närmare och bestämmer mig för
att springa.
VÄL UTE UR GÅNGTUNNELN och i chocktillstånd ser jag mig om och inser att han
tack och lov inte följer efter mig längre.
Jag är inte heller ensam, på gatan ser jag
folk i rörelse. Men jag har ändå andan i
halsen tills jag kommit fram till lägenheten
tre minuter senare.

mina instinkter och kom ur detta levande
och fysiskt oskadad. Men psykiskt?
Det tog mig fyra dagar att bestämma
ifall jag ville dela med mig av vad som
hände. Vilket jag till sist gjorde!
JAG ÅTERBERÄTTADE min historia via
sociala medier, och blandningen av
reaktionerna var inte oväntade men ändå
chockerande, då jag fick frågor som: »Hur
mycket var klockan? Var du ensam? Var
du berusad?« Mitt svar på alla dessa frågor
har varit: Vad spelar det för roll? Jag är
en vuxen kvinna som äger min frihet och
som anser att jag kan få röra mig var jag
vill, hur jag vill och med vem jag vill och
att det är något jag själv bestämmer!
Vad eller vem ger den där människan
rätt att bestämma sig för att göra med mig
vad HAN vill? Vilken rätt har han till det?
JAG HAR RINGT POLISEN och lämnat signalement och hoppas innerligt att ingen
annan kom till skada.
Men jag är glad att jag följde min magkänsla. För det var min magkänsla som
räddade mitt liv!

Några steg till och jag tittar igen för att upptäcka
att samma kille har vänt och kommer efter mig. Jag
tar min telefon och försöker komma åt kontakterna
utan att lyckas.
tittar igen för att upptäcka att samma kille
har vänt och kommer efter mig. Jag tar
min telefon och försöker komma åt kontakterna utan att lyckas. Bestämmer mig
6
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HÄNDELSEN SPELAS i mitt huvud om och

om igen och jag har blandade känslor. Jag
blir ledsen, arg och maktlös, fast jag känner
mig också sjukt stark som lyssnade på

HELIGT FÖRBANNAD
Ana Paula förvandlade rädslan till rättmätig
vrede efter en kväll som kunde ha slutat illa.
FOTO: OLLE MELKERHED OCH ISTOCK
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ILLUSTRATION: WDR

KÖNSRELATERADE
RÄDSLOR

inzoomat

KVINNOR ÄR
RÄDDA FÖR

MÄN ÄR
RÄDDA FÖR

KVINNOR ÄR
RÄDDA FÖR

MÄN ÄR
RÄDDA FÖR

Att bli
mördad av
en man.

Att bli
utskrattad av
en kvinna.

Att avfärda
en snubbe
(eftersom han
då kan bli arg).

Att bli
avsnoppad av
… EN JÄVLA
FITTA!

FOTO: DEVIANT ART
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En mängd populärvetenskapliga studier
pekar på att kvinnors rädsla oftast handlar om
andra, medan mäns rädsla handlar om dem själva.

8

Att ta plats.

Att gå
ensam hem
från krogen
utan pepparspray.

Att gå
ensam hem
från krogen
utan ett ragg.

Att vara
chef (i en värld
av fördomar
om att kvinnor
inte är chefsämnen).

Att bli
bossad av
en kvinnlig
chef.

Att uppfattas
som »okvinnlig«
(ovårdad,
känslokall,
självisk).

Att uppfattas
som »feminin«
(få nästan lika
låg status som
kvinnan).

Att såra en
mans känslor.

Att visa sig
sårbar.

Att deras
drink ska bli
spetsad med
en drog om
de lämnar den
på bardisken.

Att nån
ska sno deras
drink om de
lämnar den på
bardisken.

Att någon
de älskar
ska dö.

Att de
själva ska
dö.
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Att ge plats
(åt en kvinna,
som vill ta
all plats).

ILLUSTRATION: DEVIANT ART

Att bli
våldtäktsanklagad.

ILLUSTRATION: DEVIANT ART

Att bli
våldtagen.

ILLUSTRATION: DEVIANT ART

FOTO: LIT LATTE

FOTO: IMDG

FOTO: TARA JACOBI

FOTO: DEVIANT ART

Vad är värst – bli dödad eller utskrattad?

Poliser utan gränser
granskat
Tänk dig att du är aktiv i en rörelse som kämpar för en viktig sak. Där träffar du en manlig eldsjäl som brinner lika
mycket som du och vill att ni tar aktionerna vidare, bortom lagens gränser. Han är dessutom flörtig och charmig, snart
har ni inlett en passionerad romans. Det är i alla fall vad du tror. Men i själva verket är han infiltratör från en specialavdelning inom poliskåren, vars främsta metod är att gillra kärleksfällor. Nästan alla aktionsgrupper i Storbritannien
har infiltrerats av »spycops«, och över hundra kvinnor har inlett relationer med dem. Samtliga har farit mycket illa.
TEXT: HELENA BRORS | FOTO: DEVIANT ART

SEDAN 1960-TALET har infiltratörer från
den brittiska polismakten utsatt tusentals intresseorganisationer för spionage,
brottsprovokation och sexuellt utnyttjande. Poliser under täckmantel har haft
som modus operandi att förföra kvinnliga
aktivister, ha längre kärleksförhållanden
med dem och försvinna utan ett spår när

de har samlat in tillräcklig information
om deras politiska förehavanden.
SPYCOPSSKANDALEN, som den kallas,

utbröt i slutet av 2010 och början av 2011,
när brittiska medier uppmärksammade
att polisen Mark Kennedy hade infiltrerat
miljörörelsen genom att snärja flera kvin-

nor, som värnade om djur och natur, med
honungsfällor. Sedan dess har dagstidningen The Guardian publicerat hundratals ytterligare avslöjanden om spionpoliser och de skador de har åsamkat.
Det rör sig om två polisenheter. Den
första är Special Demonstration Squad
(SDS), som bildades 1968 i syfte att
Kvinnotryck 4-2020
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infiltrera Vietnamrörelsen. Den andra
är National Public Disorder Intelligence
Unit (NPOIU), som bedrev identisk
verksamhet utanför Storlondon. SDS
upplöstes 2008 och NPOIU 2011. Deras
spioner övervakade anarkister, veganer,
apartheidmotståndare, fackombud,
skolagamotståndare, irländare, soppköksvolontärer samt personer som samlade in pengar till svältande barn i Biafra.
Statsfiender helt enkelt.
SINA ALIAS SKAFFADE infiltratörerna
på samma sätt som titelterroristen i
Frederick Forsyths roman »Schakalen«;
de brukade födelsebevis från döda barn
för att skapa pass och identitetshandlingar.
Barnens familjer informerades inte.

NÄR SKANDALEN UTBRÖT bildade en

grupp kvinnor, som hade fallit offer för
polisspionerna, stödorganisationen Police
Spies Out of Lives (PSOOL). I december
2011 inledde åtta av dess medlemmar en
gemensam rättsprocess mot Scotland
Yard och polischefernas organisation
Association of Chief Police Officers.
Kvinnorna hade haft sexuella förhållanden med fem polisinfiltratörer från 1987
till 2010. Det kortaste förhållandet hade
varat i sju månader. Det längsta hade
varat i nio år. En av kvinnorna är Helen
Steel, som blev internationellt känd under
McLibel-rättegången 1997.
KVINNORNA MENADE ATT infiltratörerna
hade utsatt dem för brott mot Europa-

Kärleksbreven de fick var alla väldigt lika.
Infiltratörerna uppmanades att ha »flyktiga,
förödande förhållanden« med gruppmedlemmar.
Förhållandena slutade alltid med att mannen
föreföll ha ett mentalt sammanbrott.
Över hundra kvinnor ingick förhållanden
med infiltratörer. Kärleksbreven de fick
var alla väldigt lika. Förhållandena slutade
alltid med att mannen föreföll ha ett
mentalt sammanbrott. I SDS yrkesmanual
uppmanades infiltratörer att ha »flyktiga,
förödande förhållanden« med gruppmedlemmar. Endast gifta poliser fick bli
spioner. En fru ute i den »äkta världen«
skulle ge stabilitet och motverka den
eventuella frestelsen att byta sida under
infiltrationen.
10
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konventionens artiklar 3 (ingen får
utsättas för omänsklig eller förnedrande
behandling) och 8 (var och en har rätt
till skydd för sitt privat- och familjeliv).
Oktetten väckte även civilrättslig skadeståndsklagan för bedrägeri, övergrepp,
maktmissbruk i offentlig tjänsteutövning
och oaktsamhetsbrott.
I NOVEMBER 2012 hölls den första dom-

stolsförhandlingen. Polisens advokater
yrkade på att rättegången skulle ske i hem-

lighet i Investigatory Powers Tribunal
(IPT) – domstolen med utredningsbefogenheter. Där skulle kvinnorna inte
ha automatisk rätt till muntligt hörande
eller möjlighet att korsförhöra vittnen,
se bevisning eller överklaga domen.
Kvinnornas advokater bestred yrkandet.
I JANUARI 2013 AVGJORDE domare
Michael Tugendhaft att de folkrättsliga
åtalspunkterna skulle behandlas separat i

NATIONALSKANDAL
Kvinnliga aktivister som protesterat
mot missförhållanden och orättvisor
blev utnyttjade av förklädda snutar.
FOTO: POLICESPIESOUTOFLIFE.ORG.UK

IPT och att de civilrättsliga skadestånds-

kraven skulle prövas i en öppen rättegång. I juni 2015 gick två av kvinnorna
med på att göra upp i godo med polisen.
I november samma år gav Scotland Yard
sju av kvinnorna en offentlig ursäkt.
Den sjätte mars 2014 tillkännagav
dåvarande inrikesminister Theresa May
att en offentlig utredning av Spycopsskandalen skulle tillsättas. Processen
inleddes den 28 juli 2015 och uppdelades
i moduler indelade i segment. När ordföranden Sir Christopher John Pitchford
dog i oktober 2017 tog Sir John Mitting
över klubban trots protester från offer.
Mitting, som är medlem i herrklubben
Garrick Club, är ökänd för att vara
gammalmodig. Föga oväntat lät han
50 polisinfiltratörer avlägga vittnesmål
anonymt.

DEN FÖRSTA JUNI 2018 lanserade PSOOL

tillsammans med kosmetik- och hudvårdsföretaget Lush upplysningskampanjen
#SPYCOPS. Affischer föreställande en
polisinfiltratör och polistejp med trycket
»Polisen har gått över gränsen« sattes upp
i butikers skyltfönster. På Lushs hemsida
fanns en 90 minuter lång informationsfilm om en vänsteraktivist, som upptäcker
att hennes älskade är polisspion. Kunder
tillhandahölls vykort att skicka till dåvarande inrikesminister Sajid Javid med
begäran att infiltrationsutredningen skulle
utvidgas till Skottland och Nordirland.
Flera av Lushs expediter blev hotade med
våld och efter en vecka lades kampanjen
på is för de anställdas säkerhets skull. I ett
öppet brev i The Guardian berömde två
ex-fruar till polisinfiltratörer kampanjen
och konstaterade att den hade åstadkommit mer på en helg än vad utredningen
hade gjort på tre år. Flera andra uttryckte
stöd och Lush återupptog #SPYCOPS.
DEN ANDRA NOVEMBER i år inleddes det
första segmentet i den första modulen i
den offentliga utredningen. Polisens försvarsadvokat erkände att polisinfiltratörerna hade sårat kvinnorna de fört bakom
ljuset och de döda barnens efterlevande
något enormt. Han undvek att besvara
frågan om huruvida polisinfiltration av
politiska grupper fortfarande förekommer
i England och Wales.

Över tusen
grupper har utsatts
för polisinfiltration.
Över tusen grupper har utsatts för polisinfiltration. Exakt hur många är oklart.
Nya yppanden om vilka organisationer
SDS spionerade på kommer ständigt. Bara
under utredningens första dag namngavs
hela 44 nya grupper.
ENDAST TRE HÖGEREXTREMA grupper

infiltrerades och i de fallen förekom inga
honungsfällor.
Kvinnorna som förfördes och i vissa fall
befruktades hade inte gett sitt samtycke
till gifta polisspioner, utan till politiskt
medvetna eldsjälar, som älskade dem
(trodde de). Den brittiska staten har
begått massvåldtäkter via ombud.
Läs om fler infiltratörer på nästa sida.

Bob Lambert,
alias »Robinson«
1984 BLEV DJURRÄTTSAKTIVISTEN

Jacqui ihop med en man hon
kände som Bob Robinson. Paret
hade träffats på en demonstration
utanför Hackneys stadshus och
han brukade reta henne och hennes
vänner för att de inte deltog i lagvidriga direkta aktioner, ett exempel på de brottsprovokationer som
infiltratörerna gjorde sig kända för.
Året därpå fanns Bob vid Jacquis
sida under den 14 timmar långa
Bob Lambert infiltrerade en djurrättsorganiförlossningen av deras son. En
sation och la en brandbomb i en pälsaffär på
helg i månaden reste Bob bort för
varuhuset Debenham’s, vilket ledde till att två
oskyldiga djurrättsaktivister fick skulden och
att besöka sin sjuka far sa han. Han
dömdes till fängelsestraff.
engagerade sig i miljöorganisationen London Greenpeace. Där var
han med och författade flygbladet »What’s Wrong With McDonald’s?«, som
blev centralt i rättsfallet McLibel, då McDonald’s stämde gruppen för förtal.
1987 PLANTERADE BOB en brandanordning i en Debenhamsbutik, som sålde
päls. Två andra djurrättsaktivister greps och dömdes till fängelse för attentatet. Bob sa till Jacqui att han behövde lämna landet för att polisen var
honom på spåren. Han försvann helt ur Jacquis och tvååringens liv. Det enda
livstecknet de fick var ett vykort poststämplat i Spanien 1989.
BOB ROBINSON VAR POLISEN Bob Lambert. Identiteten Bob Robinson hade

han stulit från en pojke, som hade dött av ett hjärtfel vid sju års ålder. Jacqui
var inte den enda som fick ett spanskt vykort. Under sitt alias hade Lambert
haft förhållanden med fyra kvinnor. Helgerna hade han tillbringat med sin fru
och deras två barn. När hans infiltrationsuppdrag var över befordrades han
till verksamhetschef för SDS.

Av en slump såg Jacqui ett foto i tidningen
av mannen som hade övergett och drivit henne
till självmordets rand. Han var den före detta
polisspionen Bob Lambert, som just fått
en fin ordensutmärkelse.
DEN 14 JUNI 2012 såg Jacqui av en ren slump ett foto av mannen som hade
övergett och drivit henne till självmordets rand i tidningen. Så fick hon reda
på att han var den före detta polisspionen Bob Lambert, som hade sadlat om
till föreläsare samt förlänats Brittiska imperieorden av graden Member of the
Most Excellent Order of the British Empire.
2014 GICK SCOTLAND YARD med på att betala Jacqui 425 000 pund i skadestånd. Den sjunde oktober i år betalade polisen ett konfidentiellt skadeståndsbelopp till hennes 35-åriga son och erkände att hans fars befäl hade
varit införstådda med att fadern hade fortplantat sig i tjänsten.
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Jim Boyling,
alias »Sutton«

Jim Boyling hade tre kärleksförhållanden med kvinnliga aktivister i
Reclaim the Streets. En av dem fick
han två barn med. En annan har
uppgett att han utövade sexuellt
våld mot henne. FOTO: PRIVAT

1995 BÖRJADE POLISEN Jim Boyling

att infiltrera Reclaim The Streets. Under
aliaset Jim Sutton ingick han tre separata sexuella relationer med aktivisterna
Andrea, Monica och Rosa. Boyling verkar ha varit den enda som inte var gift,
så relationen med Rosa utmynnade även
i giftermål och två barn. Innan dess hade
han låtsats få ett sammanbrott och sjappat. Men Rosa la en massa tid och energi
på att spåra honom, vilket fick honom
att återvända till henne och avslöja sin
identitet. Han övertalade Rosa att gifta
sig med honom under fingerat namn så
att hans kolleger inte skulle förstå att det
var samma person som han övervakat.
Efter två års äktenskap präglat av manipulation och isolering tog Rosa barnen
och flydde till en kvinnojour.
2017 FÖRSÖKTE MONICA utan framgång
få åklagarmyndigheten Crown Prosecution Service (CPS) att åtala Jim Boyling
för våldtäkt, sexuellt övergrepp, sexköp
och tjänstefel i offentlig tjänsteutövning.
I maj 2018 avskedades Boyling från
Scotland Yard för grovt tjänstefel. Samtidigt hade Monica överklagat CPS beslut
till en skiljedomstol, men hon fick avslag
i december 2018.
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Mark Kennedy, alias »Stone«
2003 MÖTTE DEN 20-ÅRIGA miljöaktivisten Kate Wilson Mark Kennedy på ett

planeringsmöte inför protesterna mot G8-mötet 2005. De verkade ha mycket
gemensamt och började umgås. Han blev alltmer aktiv i mobiliseringen inför
G8-mötet, så de träffades ofta och blev omsider ihop. Mark flyttade snabbt in i
Kates kollektiv och blev involverad i varje aspekt av hennes liv.
Han sa att han hade deltagit i narkotikasmuggling och att han hade flyttat från
London till Nottingham för att komma undan från narkotikavärlden och gömma
sig för gamla bekanta, som ville honom illa. Det var därför han aldrig talade om
sitt förflutna eller presenterade Kate för gamla vänner sa han.
MARK BESÖKTE KATES FÖRÄLDRAR flera gånger och var med på hennes mormors
90-årsfest. Efter två år gjorde paret slut, men de fortsatte umgås som vänner i
flera år. 2010 blev Kate uppringd av en vän, som sa att Mark Stone aldrig hade
existerat. Mannen hon hade delat sitt liv med var den gifta tvåbarnsfadern Mark
Kennedy. Kate upptäckte att flera av hennes arbetskamrater, rumskompisar, älskare
och ytliga bekanta hade varit poliser under täckmantel, som hade spionerat på
henne under loppet av 12 år trots att hennes politiska aktiviteter alltid hade skett
inom lagens råmärken.

Kate blev uppringd av en vän, som sa att
Mark Stone aldrig hade existerat. Mannen hon
hade delat sitt liv med var den gifta tvåbarnsfadern Mark Kennedy.
KATE WILSON ÄR EN AV DE ÅTTA kvinnor som 2011 stämde Scotland Yard. Till
skillnad från övriga sju målsägande fortsatte hon att driva rättsfallet efter att
Scotland Yard hade bett dem om ursäkt 2015.
I mars 2018 erkände polisen att det sexuella förhållandet hade skett med Marks
överordnades medgivande. I september samma år erkände polisen att förhållandet hade stridit mot Kates rätt att inte utsättas för omänsklig eller förnedrande
behandling. I oktober i år erkände
polisen att minst sex andra polisMark Kennedy tog sig in i 22-åriga
infiltratörer hade utsatt henne för
miljöaktivisten Kate Wilsons liv
samma rättsöverträdelse.
genom att låtsas vara på flykt från
I en dokumentär från 2011 säger
sitt gamla liv bland kriminella. I hans
Mark Kennedy att han har verkat under
verkliga gamla liv var han en bidratäckmantel i 22 olika länder och att
gande faktor till att Ungdomshuset i
Köpenhamn jämnades med marken.
det var hans förtjänst att UngdomsFOTO: EACHOTHER.ORG.UK
huset i Köpenhamn revs 2007.

uttalat

Sveriges feministiska
utrikespolitik – utan kvinnor
S

VERIGE HAR LÄNGE ansetts
vara ett föregångsland vad avser
kvinnors rättigheter. Vi har en
feministisk utrikespolitik och vår kostym
är stor i internationella sammanhang när
vi talar om frågorna.

DEN HÄR SORTENS KVOTERING väcker
dock ingen ilska i spalterna. Kanske för
att få känner till att den äger rum? Det är
dock ett vitalt drag i Sveriges feministiska
utrikespolitik att sätta snubbar på våra
tilldelade poster – för kvinnors skull!

FAKTUM ÄR ATT KOSTYMEN nu är så stor
att Sverige tillsammans med de andra
nordiska länderna har slutat att skicka
kvinnor till just de sammanhang där frågor
om kvinnors rättigheter dryftas internationellt. Vi ligger nämligen så mycket
före de andra länderna som fortfarande
låter kvinnor driva kvinnors frågor att vi
vill visa hur ett föregångsland agerar: Vi
sänder män.

ARG BLIR JAG DÄRFÖR när jag läser vad
vår expert i GREVIO skriver fram i
den rapport han nyligen författade till
Socialstyrelsen, »Behandlingsmetoder för
personer som utövar våld i nära relationer.«
Bara det könsneutrala språket förfärar!
I sagda rapport lyfter författaren fram
något som kallas »situationsbundet
parvåld« vilket skiljs från det som kallas
»makt- och kontrollvåld«. Det mesta

någonsin i ett Europa där manschauvinismen växer.
Med vilken rätt? Jämställdheten. Den
insikten.
JENNY WESTERSTRAND
Ordförande i Roks

Vi ligger så mycket före de andra länderna som
fortfarande låter KVINNOR driva kvinnors frågor, att vi
vill visa hur ett föregångsland agerar: Vi sänder män.

SVERIGE HAR PÅ SAMMA progressiva sätt

valt en man att sitta i GREVIO, den kommitté som övervakar Istanbulkonventionen.
Det är Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av mäns våld
mot kvinnor och våld i hemmet. Trots att
Sverige har ett antal skickliga kvinnliga
jurister med kunskap om våld och vars
medverkan skulle kunna knuffa arbetet
med konventionen framåt avsevärt, har
Sverige alltså stannat för en myndighetsräv och man.

våldet i parrelationen är situationsbundet,
får läsaren veta. De män som utövar det
bär heller inte på några patriarkala värderingar. De har bara svårt att bemästra sina
känslor och har svaga anknytningar.
SÅ SKYMMER DET över den djupa kunskap
som Sveriges feminister har skapat och
givit röst åt under decennier. Ut i världen
flyger vår expertis i form av en man som
pratar om våld som något avsändaren
bestämmer meningen och konsekvenserna
av: Han var ju bara lite rädd.
LIKA TUNGT LIGGER MÖRKRET kring

Istanbulkonventionen. Svensk statsförvaltning producerar utredning på utredning om mäns våld mot kvinnor och barn
utan att nämna konventionen, än mindre
följa den. Svensk utrikespolitik kvoterar
bort kunskaper som nu behövs mer än

FOTO: FRIDA EKMAN

Alltså blev den internationellt kända och
otroligt duktiga kvinnliga professorn i
Norge med särskilda kunskaper om hur
tillgång till vatten styr fred och kvinnors
säkerhet, förbigången av en novis på det
feministiska rättighetsfältet när Norge
skulle utse en toppledamot till FN:s organ
om kvinnors rättigheter. Men han var man.
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Jag var stöddig, ställde mig rakt framför
honom och talade honom i ansiktet. Han bjöd
på det. Han bjöd på att jag gjorde lite motstånd
för att jag skulle känna att jag hade kontroll.

En ond man
Christina Herrström har inte bara skapat de oförglömliga teveserierna »Ebba och Didrik« och »Glappet«.
Hon har också bidragit till ett feministiskt uppvaknande hos en generation unga tjejer genom den filmatiserade romanen »Tusen gånger starkare«. Men själv hade hon behövt vara mer än tusen gånger starkare när en
extremt manipulativ man nästlade sig in i hennes liv och utövade ett psykologiskt och ekonomiskt våld som
skulle lägga hela hennes tillvaro i ruiner. Att sedan överleva denna diaboliska nedbrytningsprocess kräver
också en enorm styrka. Och att dessutom orka skildra sitt eget gastkramande helvete, som Christina Herrström
gjort i höstens mest omtalade bok »Ödeläggaren«, det måste väl ändå bevisa att hon är jävligt stark. Hur
kan det då komma sig att recensenterna såg henne som svag och lättledd? Här samtalar hon med Kajsa Ekis
Ekman om det stora och eviga glappet.
TEXT: KAJSA EKIS EKMAN·|·FOTO: SEVERUS TENENBAUM

C

HRISTINA HERRSTRÖMS

»Ödeläggaren« är en av de
mest fasansfulla böcker jag
läst. På sjuhundra sidor berättas om en man som tar sig in i en kvinnas
liv. Steg för steg tar han över allt hon
har. Hennes lägenhet, som han flyttar
in sig själv och snart sin älskarinna i.
Hennes ekonomi, som han suger ut nära
tre miljoner från. Hennes älskade piano,
som han målar om till oigenkännlighet.
Hennes fina växter, som han tar död på.
Hennes sömn, som han ständigt avbryter
genom att rusa in i hennes rum. Hennes
kropp, som han invaderar genom att
stoppa fingrar i hennes mun, välta henne
på golvet, slå henne. Han försöker till och
med förföra hennes dotter.
DÖM OM MIN FÖRVÅNING när jag, upp-

fylld av bokens insikter, läste recensionerna och fann att få ens hade sett

våldet. De skrev om sol-och-vårare, pajas,
bedragare – men framför allt skyllde de på
Herrström. Hon kallades dum och lättlurad,
och en recensent anklagade henne till och
med för att ha svikit sina läsare!
Om detta skrev jag på Aftonbladet
Kultur, och efter det fick jag kontakt med
Christina Herrström. Hon hade nämligen
känt samma sak, och nu sitter vi här på ett
fik vid Hötorget.
– Jag känner mig skuldbelagd av
medierna, säger Christina. Recensenterna
har spelat med i tystnadsförtrycket. Det
intressanta är att man ofta säger att offer
känner skuld och skam, det har blivit som
ett mantra. Men jag kände absolut ingen
skam förrän recensionerna kom. Kanske
blir de provocerade av min bok för att de
känner att jag är precis som de – jag var
inte någon stackare innan. Och då måste
man säga: Hon är dum som låter sig luras!
Istället för att inse att ondska finns.

CHRISTINA HERRSTRÖM
År: 61 (Glad att leva men fy vad
åren går …)
Gör: Dramatiker, författare,
föreläsare
Bor: På hemliga orter
Vill: Genomföra alla mina olika
kreativa idéer. Men också att
människan blir ansvarsfull och
empatisk och brukar sina gåvor
rätt. Så att vi överlever! Att vi
börjar hantera djuren med kärlek
och respekt! Tusen saker!
Feministisk förebild: Vet inte.
Mamma kanske.
Motto: Låt inte det som händer
dig i ditt liv avgöra ditt eget
värde!
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Våldets slumpmässighet
HERRSTRÖM HAR EN TRYGG bakgrund och ett rikt liv med arbete

och passion när hon råkar gå in i kyrkan en vacker dag för att kolla
om det finns någon kör hon kan sjunga i. Där och då fastnar Ödeläggarens blick på henne, och sedan blir hon inte fri. Vad som gör
våldet extra tydligt är att det inte finns något sexuellt förhållande
eller någon förälskelse med i bilden. Alla de ursäkter som brukar
användas i parförhållanden där mannen är våldsam: alla par har det
jobbigt ibland, man ska inte ge upp så lätt – faller därmed platt.

Jag blev så förvirrad av angreppen. Borde
jag skrivit boken annorlunda?
Nej! Det är ett magnifikt verk.

– Ja, det är min uppgift att beskriva detta.
Men det blev skitjobbigt när recensionerna
kom.
Ni träffades i kyrkan. Försökte han få
dig att bli kär i honom först?

– Han ville ha min beundran. Han fick inte
det, och märkte det. Det retade honom.
Sedan när han fick veta att jag ägde en
bostadsrätt, började han tjata om att vi
skulle gifta oss. Jag ville inte ha någon
tvåsamhet. Jag ville inte vara ihop. Jag
stod emot – men när pappa dog, då var
det bara för honom att köra på…

Vad hade han för ögon?

– Han hade grunda ögon. Han kunde
uttrycka mycket med ord, rösten, ansiktets mimik, men ögonen sa inget. Det
fanns inget där. Många i kören tyckte han
såg så gullig ut. De älskade honom, och
prästerna fick sola sig i hans coolhet, han
gick runt och dunkade dem i ryggen och
sa I love you, bro! Jag blev inte bedårad.
Jag kände att jag inte hade något annat
val när han stod utanför min dörr med sin
lille son och sa att de inte hade någonstans
att bo. Hur skulle jag kunna kasta ut ett
barn? Det visade sig sedan att han inte alls
var hemlös. Men det kunde jag inte veta.
Sedan blev jag som författare nyfiken på
honom. Forskare på psykopati säger att
man ska lita på sitt förnuft. Men det var ju

Kvinnorollen krattar på många sätt manegen för
såna här typer av misshandel. Att ta ansvar för någon
annan, nedprioritera sina egna behov, ta hand om
barn ... Man tycker också mer synd om en stor stark
man som är i knipa.
Jag hade en mardröm efter att jag läst
ut din bok. Jag drömde att jag skulle
rädda dig, och jag kom hem till dig,
men så stod en dörr till ett annat rum
på glänt och du sa: därinne bor Sam.
Han bodde fortfarande kvar. Dörren
gick inte att låsa.

– Usch! Precis detta med dörr på glänt, så
var det hela tiden när han bodde hos mig.
Var han därinne, var han inte därinne?
16
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det jag gjorde! Mitt förnuft sa mig att man
bör hjälpa andra. Jag har en sund anknytningsförmåga och är uppvuxen med att
människor är hederliga. När jag råkade ut
för detta var det som att stå vid ett övergångsställe, se en bil sakta in och stanna,
börja gå över gatan – och bilen gasar och
kör på! Överenskommelsen gällde inte.
Då blir man desorienterad, och logiken
sätts ur spel.

Du gör motstånd genom hela boken, du
säger emot honom, du sätter gränser,
du vägrar att öppna dig och du visar
att du inte är imponerad. Ändå förlorar du. Det får mig att tänka på det
här Eva Lundgren säger, att motstånd
också gör att kvinnor stannar längre i
misshandelsförhållanden för att det ger
dem en känsla av ansvar och makt.

– Han bjöd på det. Han bjöd på att jag
gjorde lite motstånd för att jag skulle känna
att jag hade kontroll. Jag var stöddig,
ställde mig rakt framför honom och talade
honom i ansiktet. Det hjälpte inte. Efteråt
hittade jag en lapp där han skrivit en
fråga, och så olika svar på den frågan. På
varje svar fanns en pil till vad han skulle
kunna svara. Han hade alltså förberett
samtalen långt innan och förekommit alla
eventuella invändningar.
Din bok gör upp med en av de vanliga
myterna. Att offer är svaga, har en
hemsk bakgrund och liksom »dras« till
män som skadar dem.

– Författaren Thomas Eriksson har helt
fel! Psykopater går inte alls till den som
hänger med huvudet. De ger sig på uthålliga människor. De får ut mer av dem. Jag
får ju 4–5 mejl om dagen från människor
som har förstått precis vad boken handlar
om, men alla de som inte har förstått – de
är recensenter!
Angående de här mejlen, så såg jag
att du skrev på din blogg att många
är från män som menar sig ha varit
utsatta för kvinnliga psykopater. Jag
vill bara säga: Var försiktig med de här!

Psykopater går
inte alls till den som
hänger med huvudet.
De ger sig på uthålliga
människor. De får
ut mer av dem.
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var då jag gjorde den första överföringen
av pengar till Sam.
Jag tycker att det du beskriver är klassisk kvinnomisshandel.

– Jo, men det är ju inte bara kvinnor som
blir utsatta för sånt här.
Nej men du är en kvinna.

Forskning visar ju att de flesta män som
hävdar sig ha varit utsatta egentligen
är kvinnomisshandlare själva, precis
som Sam i din bok. De brukar fiska runt
på forum för överlevare för att vinna
sympati och hitta nya offer.

– Jag vet. De män som skrev till mig och
skröt om att de har räddat massa kvinnor
från att hamna i det här, de blockade

jag direkt. De flesta som skriver vill
faktiskt inte ha kontakt. Jag är överhuvudtaget tveksam till att bonda genom
sår. Det var det som Sam försökte göra
hela tiden. Han försökte komma åt
mina sår, bolla kring det där, att jag
skulle varit utsatt. Men jag ville inte
ha någon sådan connection. Tills min
pappa dog. Jag var i akut sorg, och det

Forskare på psykopati säger att man ska lita
på sitt förnuft. Men det var ju det jag gjorde! Mitt
förnuft sa mig att man bör hjälpa andra.

OM SKRIBENTEN – KAJSA EKIS EKMAN
Författaren och journalisten Kajsa Ekis Ekman
är en av Sveriges mest framstående vänsterdebattörer. Med sin orädda kritiska blick inför
samtidens mest brännande frågor har hon fått en
unik ställning i offentligheten. Hon har även blivit
internationellt känd, inte minst för sin granskning
av drivkrafterna bakom den världsomspännande
handeln med kvinnors kroppar. Hennes bok
»Varat och varan: prostitution, surrogatmödraskap
och den delade människan« är en milstolpe inom feministisk litteratur och
har översatts till ett flertal språk.
Som talare har hon gästat prestigeburna arenor och bland annat hållit ett
TED-talk i Aten. Men hon har också suttit fängslad i Tel Aviv som aktivist i

FOTO: HEDDA AXELSSON

Ship to Gaza-projektet.
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Kajsa Ekis Ekman publicerar sig såväl i mindre vänsterpublikationer (ETC,
Flamman) som i breda rikstäckande dagstidningar (Dagens Nyheter,
Metro, Aftonbladet).
För sin modiga aktivism och sin folkbildargärning belönades hon 2016
med Sara Lidman-priset.
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– Jag var mycket medveten om att han var
man. Hade han varit en kvinna hade jag
inte varit lika spänd. Jag hade kunnat sova
även om hon rörde sig i lägenheten. Han
kunde komma in närsomhelst och knåda
mig på örat när jag sov. Man tycker också
mer synd om en stor stark man som är i
knipa. Kvinnorollen krattar på många sätt
manegen för såna här typer av misshandel.
Att ta ansvar för någon annan, nedprioritera sina egna behov, ta hand om barn
… Att det var ett barn inblandat, var ett
väldigt dominerande tema. Kvinnor tror
sig ha hur mycket kraft som helst. Inte
minst tålamod, att lyssna på dessa litanior
som aldrig tar slut ...
Du beskriver i din bok hur du går till
en astrolog som förklarar att du måste
satsa på Sam, att han är det bästa
som hänt dig, att han är 100 procent
hjärna och du är 100 procent känsla,
hon arrangerar till och med en middag
för att övertyga dig om att satsa på
honom. Samma kväll förklarar Sam att
han är »100 procent hjärna och du är
100 känsla«. Det måste väl ha varit Sam
som hyrt astrologen?

– Nej jag vet inte. Jag är inte säker. De
kände inte varandra sedan innan. Men
vem vet? Det var en hemsk middag. Hela
middagen gick ut på att tjata om det här,
att jag måste sälja min lägenhet och satsa
på Sam. Jättemycket runt honom var så
synkroniserat. Allt var på hans sida. Alla
dörrar stängdes plötsligt överallt. Varför?
De brukade inte stängas.
Jag tänkte mycket på Macchiarini när
jag läste din bok, och den film som
Benita Alexander gjorde om hur hon
blev lurad av honom. Han lurades både
professionellt och känslomässigt. En
annan sak som ofta förekommer hos
den här typen av män – jag vet inte vad
man ska kalla dem, kvinnomisshandlare,
narcissister…

– Psykopater!

Ja, jag är inte psykolog och kan inte
sätta diagnos på någon.

– Det kan ju ta sig olika uttryck, men de
har ingen empati. Däremot kan de härma
empati. Det som hände kring Macchiarini
är symptomatiskt, där lurades hela Karolinskas ledning. Det är samma mekanismer,
man står inte ut med sanningen. Att inse
sanningen är döden. Bödelns ord blir tröst.
Ja, och i alla fall så tänkte jag på att de
har gemensamma drag. De flyttar ofta
runt, och byter land och boende. Så
kan de komma undan dåligt rykte. De
berättar så osannolika historier från sina
liv, Jean-Claude Arnault till exempel,
som sade att han hade varit ledande i
majrevolten, gått på elituniversitet, suttit
i fängelse. Det är grandiost alltihop!

– Ja fast liv kan vara osannolika. Mitt liv
är det! Sams historia var inte så mycket
märkvärdigare än min. Vissa människor
har en typ av kraft som gör att det händer
grejer i deras liv.
Men vissa historier går inte ihop.

– Man ska vara noga med detaljer! I
början lade jag märke till att många saker
han sa inte gick ihop. När förlorade du din
oskuld egentligen? Sa du inte att du blev
våldtagen av en kvinna? Men jag tänkte
att det inte spelade någon roll för han
skulle ändå inte vara en del av mitt liv.
Du hade ett dokument som hette Min
inneboendes konstigheter. Men sen
raderade du det?

– Av rädsla. För att han skulle hitta det,
men jag var också rädd för att jag skulle
förstå. Han var ju där intill mig.
Till slut gick du till polisen. Hur var det?

– Det tog två veckor att skriva anmälan.
Det som hade hänt kom inte upp i hjärnan.
Det pluppade upp efterhand. Polisen tog
mig på allvar direkt, men det handlade
bara om de ekonomiska bedrägerierna.
Att han slagit mig så jag fick blåmärken,
det hörde inte dit sa de fast jag lämnade in
bilder. Han kom in mitt rum och kastade
en laddare på mig när jag låg och sov. Sen
blev han äntligen dömd till fängelse, men
han överklagade och flydde landet innan
domen hunnit vinna laga kraft. Är inte
det konstigt? Varför häktades han inte?
Den här mannen fortsätter skövla. Man
har inte skyddat någon från honom.

Borde jag skämmas?
»VÄLDIGT OFTA PÅSTÅS DET att jag levde i en känsla av skam och skuld och att

det var skälet till att jag led i tystnad under flera år. Nej, så var det inte. Det är
en förenkling som det utomstående projicerar på offer för olika slags övergrepp
och det görs på ett självklart sätt, som om denna fras automatiskt hör ihop
med vissa övergrepp. Jag kan inte tala för andra slags övergrepp, men vad det
gäller oss som har utsatts för psykopater så har jag hittills inte hört att någon
har dominerats av känslan av skam och skuld, i relation till de andra, utanför
trollcirkeln. Man domineras av helt andra saker. Ens psyke är terroriserat på alla
upptänkliga vis när man är snärjd i en psykopats garn och det enda som gäller
är nuet. Allt utanför är oförutsägbart och hotar att bli något katastrofalt. Så
länge nuet är ett nu utan katastrof, panik, hot, nya förvirrande bud, nya element
av psykisk söndring är nuet bra. Man är helt upptagen av att parera det för att
skona sig lite, lite till.
JAG KAN LOVA ER, ni som säger att offren håller sig kvar i tyst lidande på grund
av skam och skuld, att man inte har tid med sådana koketta känslor. Skam
och skuld förutsätter en interaktion med omvärlden – som ser en och dömer
en – och det existerar inte. Det enda som existerar är vad man har att hantera
i relation till psykopaten. Det är orättvist och felaktigt att projicera detta på
offer för övergrepp. Det konserverar en diffus och grym, dessutom ologisk,
föreställning om att offren på något vis HAR skuld och skam i att de har offrats
(av sexbrottslingar, av en alkoholiserad partner, av en psykopat). Underligt
nog omfattas inte offer för misshandel på gatan eller trafikförseelser av detta
begrepp, troligen för att man begriper att de är oskyldiga till vad som har skett.
Att man inte inser det när det gäller sexbrott eller psykiskt våld är alarmerande.
I själva verket handlar det om djup förtvivlan och en stor ensamhet.
NÄR DET HANDLAR OM att bli bedragen på pengar och/eller kärlek ligger det

nära till hands för utomstående att ta till hån och förakt. Det är väldigt underligt
när hela kulturen i helt pervers grad är fixerad vid just pengar och kärlek, och
det anses vara beundransvärt att vara rik och älskad! Men ve den som luras på
godbitarna! Skam på den! Återigen, måste jag påminna; i mitt fall handlade det
dock inte om kärlek, inte heller om pengar. Det som drev mig in i hans garn och
som sedan drev mig genom åren var POJKEN. BARNET. Läs boken!«

Ur Christina Herrströms blogg
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fritidslinjen

DUKTIG FLICKA

BRINNER FORT
Varför finns det fler pojkar med adhd-diagnos än flickor?
Jo, för att det finns fler duktiga flickor än duktiga pojkar.
Därav tar sig diagnosen hos flickor andra uttryck än
hos pojkar – som trots detta ändå fått sätta normen för
diagnosformuleringen. I överläkaren och psykiatriforskaren
Lotta Borg Skoglunds faktabok »Från duktig flicka till
utbränd kvinna« får flickor och kvinnor med adhd revansch.
Här blandas patienters anonymiserade berättelser med
Borg Skoglunds handfasta råd kring hur man kan hantera
olika situationer om man som flicka eller kvinna har en
adhd-diagnos.
Hej Lotta Borg. Vad hoppas du att kvinnor bär med sig
efter att ha läst din bok?
– Jag hoppas att man känner att man inte är ensam och
att det aldrig är för sent att få rätt förklaringsmodell. En
kvinna skrev såhär: »Jag är 52 år och inser att jag självmedicinerat med alkohol hela mitt vuxna liv. Nu har jag
kastat ut det giftet«.
FOTO: EWA RUDLING

Fantastiska tjejer
Boken »Fula tjejer« riktar sig till 12–15-åringar. Är du inte i den
åldern kan du antingen ge den till en tonåring, använda den i
undervisning, eller bara njuta av den själv! Vare sig välskrivna
böcker eller kampanda har ju egentligen en specifik målgrupp.
I en skola i Göteborg startas instagramkontot »Fula tjejer«.
Både populära och mindre populära tjejer får foton på sig
själva publicerade där, och tre av dem bestämmer sig för
att sätta dit jäveln som ligger bakom kontot. Boken gavs ut
av Lilla Piratförlaget i september och är den första delen i ett
gemensamt trilogiprojekt av författarna Lisa Bjärbo, Johanna
Lindbäck och Sara Ohlsson. Fula tjejer kommer att följas upp
av »Jobbiga tjejer« och »Svaga tjejer«.
Hej Johanna Lindbäck, hur har »Fula tjejer«
mottagits hittills?
– Väldigt bra! Många har hittat den, och många
känner sig stärkta och peppade. Det var det vi
hoppades på: en kombo av känslan »nu är det
nog!« och sedan att vilja gå ihop och jobba
tillsammans. Ja, och givetvis känslan av att det
GÅR att förändra sådant man tycker är fel.
ILLUSTRATION: STINA WIRSÉN
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INGA FLER

URSÄKTER
Nystartade plattformen »People of film« ska pussla om den
svenska filmbranschens narrativ. Alltså den bransch som i
nuläget lögnaktigt påstår att det inte går att få tag på rasifierade filmarbetare. Genom att samla svenska filmarbetare
som rasifieras eller är icke-vita vill People of film skapa
jobbtillfällen och lösa stora representationsproblem.
– People of film blir ett konkret bevis på Vi finns. Jag
hoppas att plattformen kommer bli en självklarhet vid
rekryteringar till filmproduktioner, säger Hawa Sanneh,
filmproduktionsstudent och en av projektets initiativtagare.
Hur har responsen sett ut sedan ni gick ut med den här
nyheten?
– Den har varit oerhört positiv! Men med allt roligt kommer
även det tråkiga. Nyheten har plockats upp av högerextrem
media, vilket vi absolut var förberedda på. Arbetar man
med jämlikhet och jämställdhetsfrågor kommer det alltid
finnas grupper som tycker annorlunda och inte är redo för
riktig förändring.
FOTO: ROBIN TROLIN

Evig Flashback-komik
TEXTER
FRITIDSLINJEN:
ELLINOR GOTBY
ERIKSSON

Komikerna Emma Knyckare
och Ina Lundström samt
den anonyma flashbackaren
»Scroll-Mia« är rakt av genier.
Epitetet geni må vara urvattnat idag men deras podd
»Flashback forever« är på
topp tre av de roligaste
poddar jag hört. Konceptet
är i all sin briljans väldigt
enkelt: tjejerna läser högt
ur mer eller mindre bisarra
Flashbacktrådar, medan
diskreta men sylvassa kängor mot forumets patetiska incels haglar. För den
som har varit skonad från Flashback kan man i korthet beskriva sajten som ett
trollparadis, och att sitta och lyssna på användarnas huvudbry kring ämnen
som storheten i salta pinnar, raggningsknep och manipulativa dumma tjejer
låter väl inte jättekul. Men med den här trion är det mer än jättekul. Podden
är drygt ett år gammal, så om du också är sen på bollen: in och lyssna ikapp.
Det roligaste avsnittet hittills släpptes i september och heter »Illuminati har
sabbat mina pattar«.
FOTO: ANNA NILSSON
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Mer karisma åt politiken!
Poeten Yolanda Bohm Ramirez är en orkanvind utan ursäkter. Hon segrar, oavsett om det rör sig om
att trotsa rädslor på en scen eller att skriva en omvälvande första lyriksamling. När hon får frågan om
vad hennes yttersta målbild är svarar hon oironiskt »förändra världen«, och med den viljekraften
verkar det inte helt osannolikt.
TEXT: ELLINOR GOTBY ERIKSSON
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FOTO: CASIA BROMBERG

in debutbok »Ikon« – vad betyder den för dig?

– Det var mycket tankemöda bakom den boken. Det är
en sammanfattning av texter från 2013 till slutet av 2017
– varav det sista året var otroligt kaosigt. Bland annat gick två av
mina vänner bort, så under skriv- och redigeringsprocessen märkte
jag att det blev mörkare än vad jag hade tänkt mig. Men det finns
också ett hopp i boken, det är en presentation av mig och min
familj, om att växa upp i förorten, och om mitt queerskap.

Just nu arbetar du med en översättning av Elizabeth
Acevedos roman »Poet X«? Hur är det arbetet?

– Det var så fint för förlaget hörde av sig och sa att de verkligen
ville ha just mig som översättare, vilket kändes hedrande!
Boken är fantastisk – ett slags prosalyrisk dagboksromantik.
Huvudkaraktären uppmuntras av en lärare att börja med poetry
slam, och jag kan relatera till det. När jag var 23 år satt jag i en
ungdomsredaktion på Kulturhuset där en person peppade mig att
läsa upp en av mina skrivna dikter. En stark vilja tog sig igenom
lager av osäkerhet, och det gav mersmak.

Vad är det med uttrycksformen spoken word som tilltalar
dig mest?

– Mina texter är seriösa och formsköna – men när jag framför
dem kan jag balansera upp med standup mellan texterna. Och så
gillar jag direktheten. För mig är det intressanta med konst just
ömsesidigheten mellan sändare och mottagare. Det är ju på gott
och ont såklart, förut var det alltid snubbar som kom fram och
ville förklara för mig hur jag hade kunnat framföra en text bättre.
I sådana lägen är det bäst att antingen bara gå, eller säga »vad kul
att du kom, jag ser fram emot att gå och se dig uppträda någon
dag – då kanske jag har lite synpunkter«.
Just nu håller du bland annat på med två bokprojekt, håller i
en öppen poetry slam-scen och så översättningsarbetet då.
Hur hinner du, och hur splittrat blir ditt fokus?

– Hinner gör jag knappt. Men skapande är ju det enda jag jobbar
med, så det är inte som att det är så mycket annat som konkurrerar om tiden. Splittrat fokus? Haha, har du hört talas om ADHD?
Du har varit aktiv inom olika partier och suttit i RFSL ungdoms
förbundsstyrelse. Hur ser ditt politiska engagemang ut idag?

Det låter lite självförhärligande
kanske, men i egenskap av artist tror
jag att jag skulle kunna bidra med
just karisma.

– Jag skulle vilja ge mig in i partipolitiken igen. Jag tycker att det
saknas karisma inom politiken idag. Vänstern är mer idealistisk
än högern – men det blir fel om högern får vara ensam om att
vara populistisk. Det låter lite självförhärligande kanske, men
i egenskap av artist tror jag att jag skulle kunna bidra med just
karisma.

DETTA HAR HÄNT
Yolanda Bohm Ramirez (född 1987) har oändligt många strängar på sin lyra. För drygt ett år sedan startade hon den queerseparatistiska poetry slam-scenen Mariconas på Södra teatern i Stockholm, ihop med Paloma Halén Román. Då var hon
också aktuell med föreställningen »Idol« på Unga Klara. Tidigare i år spelade hon i »... and trans people are from Mercury«
på Orionteatern. Just nu skriver hon en bok om en grupp ungdomsvänner som återförenas och plockar isär verkligheten
via fantasyspelet Dungeons and dragons. Samtidigt arbetar hon på sin nästa diktsamling på Biskops Arnös skrivarlinje.
»Tematiken är mer allvarlig än i »Ikon«. Jag vill utforska mörkret ännu mer den här gången.«

B posttidning

returadress: Roks kansli, Hornsgatan 66, 118 21 Stockholm

MITT FEL
MAKTSPEL
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
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