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ÄR UPPTÄCKER TJEJER de första intrången i sin frihet? När
blir vi medvetna om våra könsrelaterade begränsningar? Ja,
när börjar snaran dras åt runt barndomens vilda experimenterande och fritt könsöverskridande lekar?
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EN SAK VET JAG, och det är att detta sker så tidigt att snaran blir en

del av den kvinnliga identiteten. En självreglerande anordning
som låser in oss i en intrikat väv av direktiv och förväntningar.
Att vara begränsad är ett kvinnligt normaltillstånd.
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I SAGOR, MYTER, KONST OCH POPULÄRKULTUR är den inlåsta

kvinnan en välbekant trop. Tänk alla dessa sagoprinsessor
som hålls fångna, vare sig det är i ett torn eller i en lång
skönhetssömn. Tills prinsen befriar prinsessan och tar
henne med sig in i äktenskapets trygga förvar. Så slutar
sagan, men hur det kan gå för en hustru som avviker från
mallen får vi veta i romanklassikern av Charlotte Brontë,
där den gamla frun blivit galen och får leva instängd i ett
rum på vinden. Under tiden kan mannen ägna sitt amorösa
intresse åt den unga, präktiga Jane Eyre. Att göra sig av
med »missanpassade« fruar genom att spärra in dem på
dårhus var fram tills ganska nyligen helt legitimt. Idag
ekar galengörandet av rebelliska kvinnor över internet,
där de blir fastnitade av samma trångsynta intolerans och
misogyna vanföreställningar.
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EN SÅDAN VANFÖRESTÄLLNING är att fria kvinnor är farliga.
Men i längden kan det bli verkligt farligt att hålla kvinnor
instängda. Slavar har gjort uppror förr.
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NÄRKONTAKTEN
Tar man ut svängarna ska
man göra det på rätt sätt,
vara härligt crazy men inte
too much. Aase Berg och
Linda Skugge i parsamtal.
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AVTRYCK
4 Slut som snut för att hon talade ut. Kerstin Dejemyr startade polisens
metooupprop #nödvärn. Men då blev hon polisanmäld av polismyndigheten.
INZOOMAT
5 Det inlåsta könet. Normer, värderingar, förväntningar, moderskap, sexualitet, makt, pengar, våld, hot och manlig dominans håller kvinnor och tjejer
inspärrade överallt och på alla sätt. Förslavning av kvinnor är både uråldrigt
och högmodernt. Finns i alla former och färger. Kvinnorna är sexhandlade,
inträngda och instängda även om de kan gå och handla mat.
GRANSKAT
11 Pornhub är större än både Netflix och Amazon med sina 3,5 miljarder
enskilda besökare i månaden. De har också skapat sig en image av samhällssamvete. Men vad Pornhub har på sitt rymliga samvete är en enorm dyngpöl
av hämndporr, barnvåldtäkter och trafficking. Nu har det äntligen börjat
lukta skit om kreditkorten.

TEMA: UT UR FÅNGENSKAPEN
Asante McGee överlevde världsartisten R. Kellys hjärntvätt och
skräckvälde. Sen överlevde hon
drevet och backlashen. Idag är
hon en vinnare. Men hon tål inte
höra förövarens röst.
Sidorna 5–10

NÄRKONTAKTEN
14 Fräls oss ifrån kärlekens osynliga fängelse! Förr var det kyrkan som styrde
familjen, nu är det marknadens häftiga kök. Aase Berg vill frigöra kärnfamiljen
från pengarna och makten. Kvinnor som bråkar och ger fingret åt alla förväntningar är varken hysteriska eller galna. De är bara rationellt rasande.
VERKLIGHETSCHECKEN
20 Kvinnojouren i Sala längtar efter dagen då kvinnor äntligen kan släppas
ur sin isolering inom hemmets väggar så att risken för mäns våld minskar.
FRITIDSLINJEN
22 Spirituellt och aktuellt från kultursektorn.
UTMÄRKT KULTURTANT
24 Tone Schunnessons hyllade roman »Dagarna, dagarna, dagarna« ska nu
bli långfilm. Boken handlar om den snart 39-åriga Bibbs, en känslomässigt
instängd och nästan utfattig kvinna i Stockholms kändisliv. Alla vet vem hon
är men ingen vet hur hon mår.
ROKSNYTT
26 Gott och blandat om vad som hänt och vad som komma skall.

24
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avtryck

NÄR BESKYDDARE BLIR
FÖRÖVARE
Vad händer när de som ska
upprätthålla lagen själva bryter
mot den, och cheferna ser mellan
fingrarna? Kerstin Dejemyr blåste
i visslan och skrev tillsammans
med journalisten Lisa Bjurwald en
bok som ger en skakande inblick
i den svenska polismyndigheten
och har väckt mycket starka
reaktioner.

Snuten som inte höll truten
Efter 25 år som polis fick Kerstin Dejemyr nog. Hösten 2017 drog hon och några kollegor igång polisens metookampanj, uppropet #nödvärn. Det slutade med att initiativtagaren själv blev polisanmäld och tvingades säga upp
sig. Nu har hon skrivit en bok om sina erfarenheter tillsammans med grävande journalisten Lisa Bjurwald.
TEXT: COLETTE VAN LUIK | FOTO: NILS PETTER NILSSON

T

ROTS MÅNGA ,

många års påpekanden
om saker som var fel var det ingen som
lyssnade på Kerstin Dejemyr. När alla
andra metoo-upprop kom kände hon att polisen
också måste vara med. Hon väntade i flera veckor
på att någon skulle ta tag i det. Till slut fick hon
göra det själv.

SNABBT FICK GRUPPEN över 5 000 medlemmar och hundratals

vittnesmål vällde in. Det var berättelser om sexuella trakasserier,
sexuella hot, grov sexistisk jargong, stalking, sexistisk mobbning,
utfrysning och regelrätta våldtäkter.
En kvinna skrev: Ny på Polishögskolan (PHS). Mot slutet av
insparksfesten hamnade jag i ett rum med tre män. En våldtog
mig, de andra tittade på. Resten av tiden på PHS låtsades inte
någon om att det hade hänt.
NÅGON ANNAN BERÄTTADE: På skolan en helgkväll på ett uteställe

på skolområdet. En manlig polisstudent tafsar på andra polisstudenter, han tar dem både på könet och brösten. Detta anmäls
både till polisen och till lärarna. Killen får gå kvar.
Ett annat vitttnesmål löd: Mina fem manliga kollegor diskuterar glatt hela vägen från polishuset till insatsen vilken som är
den perfekta kvinnokroppen att »sätta på«. De kommer slutligen
fram till att det är en torso. Inget huvud som kan prata och
inga armar och ben som kan fladdra eller göra motstånd. Jag sa
ingenting.
– Jag blev chockad över att det var så många som var så utsatta,
4
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säger Kerstin Dejemyr. Och också chockad över det uppdämda
behovet att berätta.
ÅRET EFTER METOOUPPROPET blev Kerstin polisanmäld, av
Polismyndigheten. Anmälan rörde hennes arbete med #nödvärn
och underlåtenheten att rapportera brott i samband med insamlingen av vittnesmål. Kerstin blev överraskad, även om hon var
medveten om att det fanns en risk att bli polisanmäld eftersom
poliser har skyldighet att rapportera brott.
– Jag fick höra att jag borde tona ner min kritik. »Man outar inte
sin familj«, sa man. I den stunden kände jag mer sorg än ångest
över att ha blivit polisanmäld, även om utredningen lades ner. Jag
uppfattade det som att polisanmälan mot mig var en signal till
alla kvinnor att inte anmäla, inte prata – att helt enkelt hålla tyst.
MEN KERSTIN HÖLL INTE TYST. Istället sa hon upp sig och skrev
boken »Gärningsmannen är polis – Om trakasserier och tystnadskultur inom svensk polis« (Bazar Förlag) tillsammans med grävande
journalisten Lisa Bjurwald. De konstaterar i boken att det i princip
råder straffrihet för polismän som trakasserar och våldtar. I en
tystnadskultur där polisanställda uppmanas att »lägga locket på«
om problematiska händelser och personer blir det sällan några
konsekvenser ens på arbetsplatsen.

Vad måste förändras?

– Det handlar om rätt grundläggande saker som att öka transparensen, stärka polisfacket och skydda visselblåsare – saker som redan
borde varit självklara.

inzoomat

DEN FREDLÖSA

KVINNOKROPPEN
Ju närmare kroppen en människa
anses stå, desto lägre värderas hon.
Alla förtryckta och förföljda grupper
betraktas som impulsstyrda kroppar
och måste därför kontrolleras. Detta
gäller i hög grad för västvärldens
flyktingströmmar och dess ickevita befolkning. Att betrakta dem
som lägre stående varelser blir en

ursäkt för att sedan behandla dem
som djur. Men de som aldrig slipper
undan denna avhumanisering, som
ständigt trycks ner i sina kroppar,
är kvinnor. Alla kvinnor.
Den som omvandlar en människa
till ett objekt, ett föremål, har
också tagit första steget mot att
rättfärdiga våld mot den personen.

Processen är alltid densamma. Vi
betraktar den andre som mindre
mänsklig, och våld blir den yttersta
konsekvensen.
Det steget har redan tagits mot
kvinnor. Misshandel och övergrepp
är ett iskallt men logiskt resultat av
denna objektifiering.
FOTO: FOTOLIA /DREAMSTIME
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SE UT!

SE IN!

SY IN!

DEBORAH L. RHODE, professor i juridik

KVINNOR I OFFENTLIGHETEN måste
tåla att även få sina kroppar granskade
i offentligheten. Män som hatar kvinnor
roar sig exempelvis med att hacka
kända kvinnors privata konton i jakt på
intima bilder som på några sekunder kan
nå en hel värld. Om tjejer och kvinnor
däremot väljer att uppträda i kläder som
varken visar kroppsformer eller nakna
hudpartier blir det också föremål för
granskning. Men snart hittar marknaden
på ett annat sätt att exploatera och
sexualisera klädstilar som inte anpassats
till den manliga blicken.

SEXHANDEL ÄR MÄNNISKOHANDEL för

på Stanforduniversitetet, har konstaterat att flickor redan i 12-årsåldern
inser att deras utseende spelar större
roll än deras prestationer. Kvinnor
som anses oattraktiva har nämligen
sämre karriärmöjligheter och lägre
löner än dem som uppfattas som
attraktiva, oavsett begåvning, kompetens och andra personliga tillgångar.
Kroppen blir därför kvinnans viktigaste
kapital, det är främst genom utseendet
hon kan hävda sig. Detta är också den
avgörande orsaken till att det i nio
fall av tio är en kvinna som lägger sig
under plastikkirurgens kniv.

TEXT: UNNI DROUGGE

TEXT: UNNI DROUGGE

DEN FÖRLORADE ÄKTHETEN
Svenska popundret Robyn inledde
sin karriär med löst sittande kläder
hon trivdes i, och Nigerianska deejaystjärnan DJ Lambo har valt att alltid
klä sig bekvämt. Utifrån det har en
Tom Boy-look lanserats av de ledande
varumärkena inom modeindustrin. Men
deras version blev visst lite annorlunda
än originalidén. (Se bilden nedan till
höger.)
UPPIFRÅN VÄNSTER:
FOTO: KIRURGINSTRUMENT – FREERANGESTOCK ,
ROBYN – FOTO: TT BILD, DJ LAMBO – FOTO: WIKIMEDIA, TOM BOY-LOOK – TRENDSPOTTER
HUS I BOJA – SHUTTERSTOCK

sexuella övergrepp, inklusive sexuellt
slaveri. Modernt slaveri helt enkelt, kvinnan är människohandlarens/hallickens
ägodel och tvingas till ett beroende och
används för att utföra sexuella tjänster
där syfte är att berika hallicken. Det kallas
också för kriminell sexuell exploatering,
tvång och våldsinslag är legio, utförda
av hallicken och sexköparen. Kvinnors
fattigdom och sexuella övergrepp i
barndomen är ofta inkörsporten som
förenklar för människohandlaren att
tillskansa sig kvinnor att utnyttja.
»Att köpa en kvinnas kropp, säkert
någon som är dittvingad. Hon är väl
inte där för att det är jättetrevligt.« Ett
numera känt citat av en känd sexköpare.
Tänk vad rätt han har. Han visste dessutom vad han gjorde.
Män betalar för att våldta och våldföra
sig på hittvingade kvinnor.
Svenska sexköpslagen avskräcker
varken hallickar eller torskar, tvärtom.
Sverige är ett drömland när det gäller
att tjäna pengar på kvinnors kroppar.
Här finns både pengarna och efterfrågan!
Kvinnorna lever som slavar och ser
ingen möjlighet att ta sig ur situationen
med fråntaget pass, kan varken språket
eller lagstiftningen och har en ekonomisk skuld till hallicken.
Kvinnorna är sexhandlade, inlåsta
och instängda även om de kan gå och
handla mat.
TEXT: TINA OLBY
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Flickorna i huset vid skogens slut –

OCH VÄGEN UT
Hon är en av de kvinnor och flickor som levde instängda i artisten R Kellys hus i skogen där de utsattes för
omfattande sexuellt och fysiskt våld. De fick inte gå på toaletten utan lov, och om de sa emot kunde det gå
dagar utan att de fick mat. Men även om de skulle kunnat fly hade de ändå inte gjort det. Vi var också mentalt
förslavade, förklarar överlevaren Asante McGee. Kajsa Ekis Ekman har fått en exklusiv intervju med henne om
världsartistens hjärntvätt och skräckvälde. Och om drevet och backlashen efteråt.
TEXT: K AJSA EKIS EKMAN | FOTO: FREERANGESTOCK

A

SANTE HAR PRECIS släppt
sin andra bok, »No Longer
Trapped In the Closet – The
Asante Mc Gee Story« när jag når henne
på telefon i Atlanta, Georgia. Att det
är skillnad på amerikanska och svenska
överlevare för sexualbrott blir mycket
uppenbart när jag närmar mig henne för
en intervju. I Sverige är det i regel oerhört
svårt att få ett offer för sexualbrott att

berätta, även anonymt, ifall förövaren är
känd. Offret lever ofta ett undangömt liv,
är rädd för förövaren, för att bli dömd för
förtal om hon talar ut, för att folk ska få
veta, och vill ofta glömma bort det hela.
Inte i USA. Där heter de inte offer, utan
överlevare – survivors. Överlevare ses
som hjältar och blir kända, de har ofta
hundratusentals följare, får priser och
startar egna foundations. För att få kontakt

med Asante måste jag gå genom hennes
agent, som ber om mitt CV och noga tar
reda på i vilket sammanhang Asante förekommer. Agenten sköter bokkontrakt,
ordnar pressbilder och skyddar kvinnan
mot ondsint skvaller.
– Man måste ha en agent när man blir
en offentlig person, annars vet man inte
hur man ska fatta rätt beslut, berättar
Asante. För den första boken fick jag
Kvinnotryck 2-2021
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så mycket backlash. Jag kände att jag
behövde förklara min bakgrundshistoria.
Jag skäms över den första boken – jag
skrev den snabbt och jag ville att folk
skulle förstå min resa. Problemet med
det svarta communityt är att de skyddar
kvinnomisshandlare. Man vill inte tro på
det som hänt.
Länge var Asante själv en av dem.
– Jag var ett fan av R Kelly, och jag hade
personligen aldrig sett den där sexfilmen
där han urinerar på en 13-åring. Han blev
ju friad i rätten, resonerade jag, så då måste
han vara oskyldig. Ångrar jag idag att jag
inte trodde på det? Ja. Efter all den smärta
och sorg han tillfogade mig.

8

FOTO: PULLCORP MEDIA

Han blev ju friad i rätten,
resonerade jag, så då
måste han vara oskyldig.
Ångrar jag idag att jag
inte trodde på det? Ja.
Efter all den smärta och
sorg han tillfogade mig.

Kvinnotryck 2-2021

HON TRÄFFADE R KELLY på en konsert,
och var tillsammans med honom i två och
ett halvt år när han talade om för henne
att det var dags att hon flyttade in hos
honom. Fram tills dess hade han aldrig
höjt rösten mot henne.
– Jag såg visserligen varningstecken,
men jag ignorerade dem… Jag trodde att
han bara var överbeskyddande. Jag fick
inte prata med någon annan. Om vi var
backstage fick jag inte tala med någon
man, inte ens männen i hans entourage.
Men så fort jag flyttade in hos honom, det
var då det värsta började. En »tränare«
instruerade mig om hur jag skulle bete
mig sexuellt. Det var en chock – vad är
det för pojkvän som hyr en tränare för att
lära sina flickvänner hur de ska ha sex?
Och sedan insåg jag att i varje rum i det
stora huset bodde en tjej. När han ropade
skulle jag ha sex med honom och de andra
tjejerna. Ibland glömde han att ge oss
mat. Man fick absolut inte ta mat själv.
Man fick messa eller stampa i golvet tills
han gav tillåtelse att äta. Efter tre veckor
lyckades jag ta mig därifrån. Då var alla de
andra tjejerna fortfarande kvar.

Hur kom du fram till beslutet att delta i
dokumentären »Vi överlevde R Kelly«?

– Jag var den första överlevaren som
gick med på att tala ut. Jim deRogatis på
Chicago Sun Times som hade avslöjat
R Kelly för länge sedan, hade intervjuat
många överlevare men ingen vågade tala
ut offentligt. Jag sa: ok! Jag kan bli de
tystades röst! Men Lifetime, som gjorde
dokumentären, har inte stöttat oss efteråt.
De visste ju att alla vi som var med drabbades av ett ofantligt drev efteråt, men
inte en enda gång har de ringt och frågat
hur jag mår. De slösade alla pengarna på
gigantiska billboards och sa att de inte
hade råd med terapi för oss. Så det slutade
med att alla vi överlevare började kriga
mot varandra istället. När vi borde ha gått
samman.
Du kallar dig idag för överlevare, kan
du berätta om innebörden av ordet,
och hur resan ser ut från offer till
överlevare?

– För mig har det varit en livslång resa,
eftersom jag utsattes för våld som liten
av min mamma. Det fortsatte sedan med
våld inom äktenskapet från min exmake.
Rob (R Kelly) visste det här och använde

det emot mig. Han lovade mig att han
aldrig skulle behandla mig som de andra
gjort. Men det var så han fick mig dit han
ville, det var då jag sänkte garden och
flyttade in hos honom.
Hur är läget nu, R Kelly sitter häktad
sedan ett år tillbaka – när blir det
rättegång?

– Jag vet inte. Jag är inte inblandad i rättsprocessen. Om de ringer mig och behöver
min hjälp på något sätt med att vittna, då
ställer jag upp, men jag följer inte nyheterna.
Jag vill inte veta något om honom. När jag
hör hans musik fryser jag till inombords
och försöker ta mig därifrån. Jag klarar
inte av att höra hans röst.

Jag följer inte nyheterna.
Jag vill inte veta något
om honom. När jag hör
hans musik fryser jag till
inombords och försöker
ta mig därifrån. Jag klarar
inte av att höra hans röst.
Spelas han fortfarande alltså?

Det är ju en tjej som är kvar i R Kellys
bostad, Joycelyn Savage, vad vet du
om henne?

– Jag ber för henne varje dag. Hon är så
hjärntvättad. Hon ser inte vad han har
gjort mot henne. Hon behöver terapi.
Grejen är att de talar på telefon hela tiden,
från fängelset, och han har lyckats få henne
att tro att hon är den enda lojala och lägger
skulden på alla oss andra. Han har en
tycka synd om sig-fest därinne.
Du har startat en organisation för att
hjälpa andra kvinnor?

– Ja, den heter GAS – Fuel Behind the
Fire. Efter att dokumentären sändes fick
jag meddelanden från Europa och från
Afrika, från kvinnor som upplevt olika
typer av våld. Så vad jag vill göra är att
skapa resurser för att kvinnor som lämnar
ska kunna ha någonstans att bo. Tanken
är inte att skapa ett skyddat boende, utan
att vi ska betala för hotellrum, där kvinnan
kan bo utan restriktioner, eftersom många
boenden här är villkorade för en viss ålder,
för dem som är folkbokförda i en viss
kommun, eller så tillåter de inte barn
att följa med. Vi har inte riktigt kunnat
komma igång med finansieringen än på
grund av pandemin. Men jag skulle gärna
vilja komma till Sverige och föreläsa när
det är möjligt.
Fotnot: Den uppmärksammade dokumentären »Vi överlevde R Kelly« (2018) kan ses
på Netflix.

– Jag är lika förvånad som du! Sist när
jag var i Vegas, då spelade de hans musik
på en klubb. Min kompis gick fram till
DJ:n och sa »Det finns en överlevare här i
lokalen, skulle du vilja vara vänlig att byta
låt?« Men DJ:n sa bara nej.
Polisanmälde du inte R Kelly?

– Jo, men faktiskt gjorde jag det en gång.
Långt före dokumentären gick jag till polisstationen i John’s Creek i Georgia och
berättade vad som hänt. Jag vet inte vad
som hände med min anmälan faktiskt.
Jag hörde aldrig av dem igen. Lustigt, för
på nätet säger folk ofta: »Varför anmälde
du inte då?« Vad vet de? Jag tror de flesta
offer försöker berätta för någon: polis,
socialtjänst, myndigheter eller bara någon
de litar på. Men det är sällan de får någon
reaktion. I det här fallet gick det ju åratal
innan någon reagerade.
Kvinnotryck 2-2021
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PORNHUB
– världsmästare i sexbrott
Den Montréal-baserade videogemenskapen Pornhub får 3,5 miljarder enskilda besökare i månaden. Det är långt
mer än Netflix och Amazon. Pornhub marknadsförs också som porrindustrins klämkäcka ansikte utåt. De är
så rekorderliga att de donerar pengar till bröstcancerforskning, erbjuder syntolkning av porrfilmer för blinda
runkare, sponsrar idrottslag och bjöd på en månads gratis premiuminnehåll i början av coronapandemin. Men
bakom den glättiga ytan finns en dyngpöl av hämndporr, barnvåldtäkter och trafficking. Till dyngan serveras
reklamfilmer och söktermer som »gråtande tonåring«, »minderårig« och »hon kan inte andas«.
TEXT: HELENA BRORS

F

berättade jag i »Kvinnotryck«
om en tillfångatagen 15-åring, vars kidnappare hade
lagt ut 58 filmer på Pornhub där han våldtar henne.
Våldtäktsmannen hade haft ett verifierat konto och
offret hade varit verifierad modell. Det har Pornhub bekräftat
i tweets, som senare raderades. Tonåringen Avri Sapir gjorde
ÖR ETT ÅR SEDAN
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åtskilliga försök att få Pornhub att ta bort monetäriserade videor
av övergreppen hon utsattes för vid tre års ålder. Först när hon
hotade med att vidta rättsliga åtgärder hörsammade företaget.
DEN NIONDE FEBRUARI 2020 skrev Laila Mickelwait, abolitions-

chef på den amerikanska antitraffickingorganisationen Exodus

FOTO: PRESSBILD

Laila Mickelwait

Cry, en opinionstext om porrgiganten
i Washington Examiner. Hon redogjorde för hur allt som krävs för att få
ladda upp material på Pornhub är en
e-postadress och för att få sitt konto
verifierat med en blå bock behöver
man bara skicka in ett foto av sig själv
där man håller upp en lapp med sitt
användarnamn. Pornhub har inget
system för att verifiera att personerna
i filmerna inte är kidnappade barn.

EFTER AVSLÖJANDET skapade Laila Mickelwait ett upprop för att
stänga ned Pornhub. Det blev upprinnelsen till den globala kampanjen #Traffickinghub. Under hashtaggen delas dagligen exempel
på lagbrott på porrplattformen och uppmaningar från densamma
om att inte polisanmäla. #Traffickinghub har hållit flera demonstrationer utanför Pornhubs kontor i Montréal och Los Angeles.
Kampanjuppropet har undertecknats av över 300 organisationer
och över två miljoner personer i 192 länder. Med bland organisationerna finns Sveriges Kvinnolobby, Talita och Unizon.
– Vi måste få till stånd en total seger över stora porrsidor som
monetäriserar miljontals offers traumata jorden runt, säger Laila
Mickelwait när jag når henne i Sacramento. Pornografiska videogemenskapers affärsmodell går ut på att profitera på sexuella
massförbrytelser och de har gjort det ostraffat i väl över ett
decennium.

PORNHUB HAR SKATTERÄTTSLIG HEMVIST i Luxemburg och ägs
av IT-konglomeratet MindGeek. I moderbolagets stall finns
även porrsidorna RedTube, YouPorn, PornMD, PornIQ, XTube
och Brazzers för att nämna ett fåtal. På Cypern sitter ett tiotal
»innehållsformaterare« med uppdraget att gå igenom samtliga
Pornhubs miljardtals filmer för att filtrera bort barnporr. Det kan
jämföras med Facebook, som har 15 000 moderatorer.

På Cypern sitter ett tiotal »innehållsformaterare« med uppdraget att gå
igenom samtliga Pornhubs miljardtals
filmer för att filtrera bort barnporr.
Det kan jämföras med Facebook,
som har 15000 moderatorer.
Till skillnad från de flesta andra porrbolag söker Pornhub medieuppmärksamhet. Pressmeddelanden från och nyhetsrapportering
om porrbastionen innehåller ofta citat från de vice verkställande
direktörerna Corey Price och Blake White eller sociala medieransvarig Aria Nathaniel. En granskning i Business Insider har visat
att varken Price, White, Nathaniel eller några andra officiella
representanter är verkliga personer. All kommunikation med
allmänheten verkar skötas av Pornhubs PR-byrå 5W, som även
anlitas av familjen Trump.
Kvinnotryck 2-2021
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granskat

FOTO: RACHEL BUJALSKI

FOTO: CTV NEWS

I februari i år började det kanadensiska underhusets etik- och
integritetsutskott utreda Pornhub och dess moderbolag. Laila
Mickelwait och Serena Fleites har båda blivit utfrågade. När MindGeeks operativa chef David Tassillo utfrågades sa han, att i pornografiska sammanhang betyder tonåring en »person i åldern 18–27«.

UNDER 2020 LOBBADE #Traffickinghub ihärdigt för att få Visa,
Mastercard, Discover och andra stora betalningsförmedlare att bryta
alla samarbeten med pornografiska webbplatser. Mastercard
inledde en egen utredning av Pornhub. I övrigt hände inget.
Den fjärde december 2020 skrev
den tvåfaldiga Pulitzerpristagaren
Nicholas Kristof om barnen på
Pornhub i »New York Times«.
I kolumnen berättar bland andra
19-åriga Serena Fleites att när hon
var 14 tubbade pojken hon var kär i
henne att skicka honom nakenvideor,
som han delade med andra pojkar,
som la ut dem på Pornhub, som anslöt
Serena Fleites
dem till sitt annonssystem. Till skillnad
från YouTube gav Pornhub användare möjlighet att ladda ned innehåll direkt från webbplatsen. Så
även om en barnvåldtäkt faktiskt tas bort kan filmen mycket väl
redan ha blivit nedladdad, delad och uppladdad gång efter annan.
Skammen drog ned Fleites i en infernalisk spiral av suicidförsök,
opiodberoende och barnprostitution. När Kristof intervjuade
19-åringen bodde hon i sin bil med sina tre hundar.

PORNHUBS ÄRKERIVAL I KAMPEN om pornografiskt världsherravälde är amerikanska XVideos. Den 16 april i år skrev Nicholas
Kristof om den Prag-baserade videogemenskapen, där övergrepp
mot kvinnor finns dokumenterade. Strax efter att artikeln hade
lagts ut bröt betaltjänsten PayPal sitt samarbete med XVideos.
Mastercard meddelade att banker anslutna till kreditkortföretagets
betalnätverk måste säkerställa att försäljare kräver »tydligt, entydigt och dokumenterat samtycke« i pornografi. Det är anmärkningsvärt hur geschwint betaljättar kan verka när en manlig New
York Times-kolumnist uppmärksammar dem på oegentligheter.
– Det kommer alltid att finnas förövare i världen, konstaterar
Laila Mickelwait. Men det faktum att Pornhub hålls ansvariga
för att de har möjliggjort och profiterat på massvåldtäkter visar
verkligen föredömligt att vi inte längre tänker finna oss i denna
flagranta exploatering.

Att Pornhub hålls ansvariga för
att de har möjliggjort och profiterat på
massvåldtäkter visar verkligen föredömligt att vi inte längre tänker finna
oss i denna flagranta exploatering.

FOTO: ISTOCK

Även om en barnvåldtäkt
faktiskt tas bort kan filmen mycket
väl redan ha blivit nedladdad, delad
och uppladdad gång på gång.
VISSELBLÅSARENS NÖDROP
TILL FÖLJD AV KRISTOFS ARTIKEL blockerade Mastercard, Visa

och Discover betalningar till Pornhub. Då tog MindGeek raskt
ned tio miljoner filmer som hade lagts ut av icke verifierade användare på sagda sida samt avskaffade dess nedladdningsfunktion.
MindGeek och Pornhub är nu föremål för minst fem civilprocesser
inklusive en internationell grupptalan. Kanadas ridande polis
(Royal Canadian Mounted Police, RCMP) har avstått från att
utreda porrgigantens lagöverträdelser. Enligt interna dokument
eftersträvar RCMP att »stötta ett företags frivilliga efterlevnad
och iakttagande av sina egna användarvillkor«. Över 70 kanadensiska parlamentsledamöter och senatorer från åtta partier har
i ett öppet brev ombett RCMP att inleda en förundersökning.
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»Jag fruktar för min säkerhet… men var vänliga och
utred alla videotjejsidor som MindGeek driver. Jag är
säker på att många av dessa så kallade modeller hålls
fångna i traffickingsituationer jorden runt. Exempelvis hålls kvinnor som försöker fly från Nordkorea i
fångenskap och tvingas in i videostudior i Kina av sin
människohandlare… När jag råkade hitta barnpornografi avråddes jag från att kontakta Interpol av mina
överordnade.«
Brev från en före detta anställd på Pornhub till det kanadensiska underhusets etik- och integritetsutskott.

uttalat

Snävare gränser för kvinnor
och FRIARE ytor för män
D
i
det arbete mot mäns våld som
har bedrivits i Sverige på senare
tid och som nu intensifierats med några
förment skarpa förslag.
När en så svår fråga som mäns våld
mot kvinnor ges en välmenande men tom
myndighetsdräkt riskerar helt andra saker
att hända än det som avsågs. Detta för att
våldet har en mening och meningen heter
kön – gränser för kön. Vem får hon vara?
Vem får han vara?

sätta gränser för kvinnan är stor – förstås
i namn av hennes eget bästa. Regeringen
vill nu att vården ska kunna bryta sekretessen för kvinnans del, för att anmäla
hennes misstänkta utsatthet till polisen.
Det är ett enormt ingrepp i den personliga
integriteten. Det är ett enormt brott mot
förtroendet mellan läkare och patient.
Den fundamentala rätten till integritet
gäller i allt lägre utsträckning för kvinnor
som vill ha samhällets skydd mot mäns
våld eller ens vård för sina skador.

JAG SER IDAG en djupt provocerande bekräftelse av det budskap också mansvåldet
bär: mäns frihet flyter ut. Kvinnors frihet
stramas åt.
Hur kan vi annars förklara de gränsomflyttningar som sker nu? Ta det förslag
som ligger på regeringens bord om att ge
socialtjänsten i uppgift att samtala med
våldsamma män för att motivera dem att
sluta. Samtal mot våld. Av socialtjänsten,
i tider av trängda finanser. I frågor där
kriminalisering råder.
Ta den statligt finansierade biktstol
som apterats via »Välj att sluta« dit män
utan konsekvenser kan ringa och berätta
om sin våldsutövning mot kvinnor och
barn. Ingen spårning av samtalen och
omedelbar polis- och orosanmälan där
inte. Nej. Samtal mot våld.

SAMTIDIGT FLYTTAS MÄNNENS gränser

NÄR KVINNOR GÖR NÅGOT så fundamen-

talt mänskligt som att fly våld och skydda
sina barn på en kvinnojour måste de däremot sedan länge uppge namn och nummer.
Att söka skydd anonymt, fredligt och till
hjälp för ditt barn, gör att du måste legitimera dig. På förslag ligger nu också att
omhänderta dessa flyende kvinnors barn
för prövning huruvida förövaren ändå bör
ges inflytande och bestämmande över sin
avkommas vistelseort.
Och det stannar inte här. Ivern att

bara längre och längre ut i världen. Det kan
vara hans mobildata som skyddas, hans rätt

VARFÖR KAN INTE KVINNORNA få detta

gullande? Låt kvinnor ha obegränsad tillgång till kvinnojourer. Låt dem komma
dit med sina barn och berätta allt, utan att
samhället kan gripa in och ta deras barn
ifall de mår för dåligt av det bristande stöd
samma samhälle ger dem.

SÄTT SPÅRNING TILL de telefoner dit män
ringer och berättar om sina våldsdåd. Läs
deras mobiltrafik. Anmäl och häkta dem.
Ta deras barn. Sätt stopp för dem.
Gör i alla fall inte som nu: Snävare
gränser för kvinnor och friare ytor för män.
Det är dynamiken i hela våldsprocessen.
Men det var väl mot mäns våld vi arbetade?
JENNY WESTERSTRAND
Ordförande i Roks

Våldet har en mening
och meningen heter kön
– gränser för kön. Vem
får hon vara? Vem får
han vara?
att vandra fritt som hotbild mot en kvinna
eller hans möjlighet att anmäla den som
berättat om hur hon såg på deras möte.
Eller hans rätt att med samhällets stöd högt
bekänna sin våldsamhet utan andra konsekvenser än en kanske lite spetsig motfråga.
På så vis blir de »hårda nyporna« som finns
med i de många förslagen om straffskärpningar knappt ens en symbol.
Så nog är det mansfest på många
fronter. Forskaren Sara Helmersson som
intervjuade socionomer om deras arbete
mot mäns våld visade hur samtal med
män var det som stod absolut högst i kurs
i socialtjänstens verksamheter. Där fanns
statusen och där fanns intresset.

FOTO: FRIDA EKMAN

ET LIGGER NÅGOT KUSLIGT
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Förr var det kyrkan
som profiterade på
den konventionella
familjen, nu är det
marknaden som säljer
häftiga kök för att
familjerna ska visa
att de är lyckade.
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närkontakt

BEFRIELSEN
Poeten och litteraturkritikern Aase Berg har aldrig varit rädd för att göra grillkorv av mansgriserier. Men så kom
hennes litterära raseriutbrott »Haggan« – och då jävlar blev det haggmat av hela svinstian. Hon var den svikna
älskarinnan som inte bad om ursäkt för att hon haggade iväg en brandfackla mot äktenskap och parsamhet där
kvinnor hålls fångna för att män ska vara fria. I verkligheten fick dock historien ett annat slut. Här talar Linda
Skugge och Aase Berg om tvåsamhetens möjligheter. Finns det ens vettiga män som det går att dela livet med?
TEXT: LINDA SKUGGE±|±FOTO: SEVERUS TENENBAUM

N

I VET DE DÄR författarna vars

böcker man älskar sönder
och hundörar och stryker
under på varje sida. Och
vars mycket noggrant utvalda citat man
sedan messar till sina väninnor och systrar.
Aase Berg är en av dem och hennes bok
Haggan tillhör en av livets milstolpar:
Var befann du dig vid månlandningen
1969 (ej född), när Kurt Cobain dog 1994
(aspackad på Gino), och när Haggan kom
2019 (blev lämnad när jag låg slagen till
golvet i giftstruma) – och nu när jag läser
om Haggan inser jag att helt andra saker
intresserar mig och jag kommer till nya
insikter och stryker under på andra ställen.

MED MIG TILL INTERVJUN med Aase Berg
har jag ett helt frågebatteri från kärleksdesperata väninnor som är ihop med gifta
män som vägrar skilja sig. Som vill att jag
ställer frågor »åt en kompis«. Som vill
veta varför mannen bara inte lämnar sin
trista fru, i Haggan så genialt utnämnd
till »äktenskapshustrun«, och som står

för »vård och omsorg« och som utan att
behöva lyfta ett finger får en »bebisfärgad
Smeg-kyl« när den gamla går sönder, som
härskar över den förljugna Idyllen där
mannen helt utan skrupler knullar runt
och kvinnan lättar på trycket medelst yoga.
Hur de ska slippa vara själva kvinnofällan? Hur ska de orka uppfinna den där
andra världen, där de är stjärnan?
SJÄLV BEFINNER JAG MIG i ett helt nytt

och främmande läge då jag – efter två års
dejtande med den ena otäckingen efter
den andra, där begåvningsreserv och sexförmåga var lika obefintlig som humor,
självständighet och försörjning och som
bidrog till att jag var nära att totalt ge upp
hoppet – slutligen hittat någon som har
allt jag behöver och vill ha: humor och
intelligens samt en vältränad kropp som
är pigg på allt.
Vadan detta? Jag som hade bestämt mig
för att leva ensam i resten av mitt liv.
Om till och med Aase Berg lyckas hitta
en själsfrände till man så måste det finnas

hopp för oss alla. Det vill säga, är tvåsamheten förlegad, eller finns det vettiga män
som det går att dela livet med?
Vad ska man med en man till?

– Gud vilken bra fråga. Jag har nog inte
testat motsatsen sedan jag blev vuxen så
jag vet faktiskt inte. Men jag skulle nog
säga att det finns fördelar, det finns väldigt
många nackdelar också. Jag har varit en
sådan som ofta levt med galningar, så det
kanske inte är en så bra fråga att ställa till
mig. Jag vet fan inte ens vad en man är,
jag vet bara vad vilda karismatiska typer
är. Men jag kan tycka att det är väldigt
trevligt att leva med en man som man kan
ha ett intellektuellt utbyte med.
Varför kan man inte bara ha det, sex kan
du ju ha med flera olika om du är singel,
vänner kan du ha av alla olika kön, och
ha det utbytet. Varför måste man ha
den här särbo/ sambo-grejen då?

– Man skulle säkert kunna leva med en
vän också, men då får man inte det här
Kvinnotryck 2-2021
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Så fort man inte behagar
så anses man vara galen
som kvinna. Alla män
tycker att jag är galen
när jag blir arg, det är
liksom en otrolig rädsla.
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konstanta utbytet. Fredrik som jag lever
med, vi kan ha små miniföreläsningar för
varandra på morgonen, och det har jag
inte med mina vänner.
Hur mycket hagga är du just nu?

Utan mer klapp på huvudet, du har flippat
ut nu. Jag fick recensioner på den kommer
jag ihåg som förvånade mig. De tog ner
den litterära kvaliteten ganska mycket.
Det fattar inte jag, för den var jag säker på.
Men man nyper där det går att nypa.

– Jag är totalt ohagga.
För att du har skrivit boken?

– Ja, jag använde en viss aggressivitet
liksom. Det förvånar mig att så många
läser in aggressivitet i den nya boken. Jag
väljer ut ett visst tonfall när jag skriver en
bok, jag väljer ut en färg, jag väljer ut en
stämning, jag väljer ett tonfall. I Haggan
valde jag aggressivitet och tog det all in.
Och humor tycker jag.

– Det blir det alltid, det går inte annars.
Men i den nya valde jag ut sinnesstämningen sorg.

Skriver man tillräckligt bra kommer
man undan med vad som helst, påstår
du i Haggan. Men gör man det, blir man
inte ett hot?

– Jo det har du rätt i. Man blir inte hajpad
om man tar ut svängarna, eller, om man
tar ut svängarna så ska man göra det på
rätt sätt, vara härligt crazy men inte too
much. Det gäller både skrivandet och
livet. Men med att komma undan menar
jag nog mer att behålla sin värdighet inför
sig själv, att inte låta sig göras ner även om
man blir ignorerad eller påhoppad eller
slår i ett glastak. Att stå fri från andras
bedömande blick.

Tror du på kärleken?

– Ja det gör jag, men jag tror att den är
väldigt korrumperad i dagens samhälle.
Och då kan jag gå tillbaka till det här med
att behaga. Det är inte bara din partner
du ska behaga, utan det är alla hela tiden.
Och så fort man inte behagar så anses man
vara galen som kvinna. Alla män tycker att
jag är galen när jag blir arg, det är liksom
en otrolig rädsla. Nu är det mer så att när
jag är arg så kan jag vara ganska skarpt
formulerad. Men min ilska är nästan motsatsen till galen. Min ilska är rationell.
Ger jag ut en bok där jag formulerar ilska
så framställs jag också som galen. Nu har
inte jag hamnat i nån Maja Lundgrenposition med Haggan, det har jag inte.

Varför är de flesta feminister »äktenskapshustrur«? Att utåt påstå sig vara
stark feminist, men i själva verket vara
försörjd, hur kan en kvinna komma
undan med det i dag?

– Man kommer undan med det eftersom
i stort sett alla är just sådana. Den som
klarar sig ensam är på något sätt lite
misslyckad, även om det inte rör sig om
miserabel ensamhet utan om ren självständighet. Det är klart att de som är mer
tama är skiträdda för normbrytarna. Kolla
bara på Malin Lindroths bok »Nuckan«
som kom för ett par år sedan – men där
svarade man inte med att dissa henne för
att hon gestaltade livet utanför normen,
utan genom att nästan gulla ihjäl bokens
farlighet.
Varför skapar inte fler queera familjer?

AASE BERG
ÅR: 53
BOR: Lite varstans men mest på
Söder i Stockholm.
FAMILJ: Gift med Fredrik
Sjöberg, författare han också.
Döttrarna Sascha och Alma från
tidigare förhållanden.
AKTUELL MED: En uppblåst liten
fittas memoarer

– För att friheten är större i queera familjer,
och frihet är läskigt. Och med queer menar
jag inte främst hbtq-familjer nu utan alla
tänkbara konstellationer, typ att skaffa
barn med en kompis även om man har en
annan partner.
Man måste krossas för att känna riktig
kärlek skriver du, varför då?

– För att så många förväxlar kärlek med
sentimentalitet. Och sentimentalitet
är bara självömkan by proxy. Med riktig
kärlek menar jag kärlek till sådant som är
riskabelt och jobbigt också, inte bara att

SAGT OM »EN UPPBLÅST
LITEN FITTAS MEMOARER«
Varför vill man läsa om att KarlOve Knausgård äter ost och
rutinsviker olika kvinnor, när man
kan läsa Georges Perec, Kathy
Acker, Aase Berg?
Martina Montelius, Expressen
19/03/21
/---/tempot är furioso när hon
granskar sin lott som kvinna.
Barbro Westling, Aftonbladet
19/03/21
Mycket träffsäkert och berörande
skildras kvinnorollen som den förändrats genom decennierna, och
många har förutspått romanen
som en feministisk klassiker.
Mattias Timander, Selma Stories
12/03/21
Aases barn /---/ har fått lära sig
att lita på sig själva, men deras
frimodighet krockar hårt med
verkligheten därute. De vet inte
hur samhällskontraktet ser ut, att
de behöver rätta sig efter vissa
förhållanden som exempelvis
risken för våld mot kvinnor.
Birgitta Haglund, Arbetaren
05/03/21

älska någon eller något som är ofarligt och
tamt. Sådana där manifestationer med
gosedjur är ett jättebra exempel. Till intet
förpliktigande snällhet, man visar bara
solidaritet när det inte finns minsta tvivel
om vad som är rätt och fel sida att välja.
Min man och jag brukar fantisera om att
skriva en barnbok som heter »Nazister är
dumma och humlor är bra«. Det är lätt att
älska en humla. Med att man själv måste
krossas menar jag bara att man kan ta sig
Kvinnotryck 2-2021
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CITAT UR HAGGAN:
»Jag är inte längre hänsynsfull.
Jag, kvinna, kommer hädanefter
skita i att uppföra mig. Jag är inte
behaglig. Jag vill inte längre vara
i kärleksrelationernas konstanta
förhandlingslägen, där kvinnan
drar kortaste strået.«
»Det halvdöda äktenskapet är
beroende av älskarinnor för att
överleva. Varför vill det överleva?
För att hålla upproret i schack.
[…] Älskarinnan är mannens
backstage. Äktenskapet är
scenen.«
»Kärlekens grishus, tvåsamhetens
ytterligheter, den vilda kärleken
mot äktenskapets dystra dans.
Vem är vem i dansen? Vem är fri?
Vem är vems fånge?«

förbi de här förenklade låtsaskänslorna.
Jag menar inte att man då börjar älska
nazister istället, men man börjar liksom
från scratch istället för att tycka om det
man borde tycka om för att man ska det,
och för att man själv känner sig som en
bättre människa om man typ pjoskar med
humlor. Det är en maktrelation också –
det är lättare att »älska« någon som det är
synd om och som är medgörlig.
Varför blir kvinnan så ofta instängd i
tvåsamheten?

– Tvåsamhetens instängdhet handlar om
att kvinnor inte tror sig fungera på egna
ben. Det ligger mycket i det – samhällsekonomin är byggd på att man ska ha två
inkomster och gemensamma bolån. Det
är inbyggt i systemet att man inte ska skilja
sig. Det är också inbyggt i systemet att
kvinnor inte ska ta risker (även om själva
tvåsamheten med en man också är en risk,
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inte minst risken att utsättas för våld).
Sedan hittar man på en massa strategier
kring det där. Författaren Rut Hillarp
skrev i sin roman »Sindhia«: ‹Inne i min
fångenskap är jag fri.‹ Jag trodde länge
att det var möjligt att resonera så, alltså
att de yttre ramarna inte spelar någon
roll för min inre frihet, men det tror jag
inte längre. Nuförtiden gör jag tvärtom
– jag har full ekonomisk frihet från andra
(inklusive bankerna, har knappt några
lån) och klarar mig utmärkt ensam rent
praktiskt. Då vet man att all kärlek och
gemenskap kommer ur verklig lust att
vara tillsammans.

Kan man behålla en relation längre
genom mycket och bra sex?

– Inte enbart, man måste ha den där
mindfucking-förmågan också. Men
utan sex fattar jag inte varför man ska
vara ett par. Då kan man ju lika gärna
vara polare. Eller vara öppen med att
man lever under samma tak, men som
kompisar, istället för att låtsas att man är
ett normalt par och sedan knulla runt i
smyg. Tystnadskulturer och dubbelspel
är farligt för hela samhället. Däremot
är nästan vad som helst okej om man är
öppen med det. Jag skulle vilja utveckla
det här om vad man ska ha en man till:

Jag skulle vilja frikoppla kärleken från pengarna
och makten. Då skulle man välja den själv, istället
för att bli inlurad i ett osynligt fängelse.
Varför har du sökt dig till struliga män?

– De är så jävla spännande. Speciellt när
man är ung, de är ju genier, de har sådana
visioner och allt kan hända. Men också
för att jag alltid har varit intresserad av
att det ska finnas en intellektuell erotisk
attraktion. Jag gillar hjärnan. Jag kan inte
vara ihop med en korkad man, jag måste
ha någon som kan motsvara min hjärna.
Och då har det alltid varit de här typerna
som har varit de personerna. Eller var, när
jag var yngre i alla fall. Nu har jag kommit
på att det finns män med hjärna som är
lite trygga också. Ordningsamma, men
det förstod jag inte förr. Jag tänkte att om
det var hjärnan jag ville ha, så tillkom ett
allmänt kaostillstånd.
Hur är din utopi?

– Jag skulle vilja frikoppla kärleken från
pengarna och makten. Att ingen utomstående kraft skulle tjäna på kärnfamiljen.
Då skulle den inte fortsätta vara så stark,
man skulle, om man ville, välja den själv,
istället för att bli inlurad i ett osynligt
fängelse. Förr var det kyrkan som profiterade på den konventionella familjen, nu är
det marknaden som säljer häftiga kök för
att familjerna ska visa att de är lyckade.
Och jag skulle vilja att fler kvinnor vågade
ge fingret åt alla förväntningar och kunde
bråka utan att vara rädda för att bli kallade
hysteriska eller galna.

för mig handlar det alltså om intellektuell
erotik, mindfucking. Sex kan man kanske
ha med lite vem som helst, även om det
faktiskt kräver lite tid att hitta någon man
funkar med där också, men intellektuell
kontakt är sällsynt. Alltså inte bara att
diskutera, utan att det ska GLITTRA om
samtalet, att man gör varandra kreativa
och glada. För att uppnå det måste man
leva nära intill varandra, det funkar inte
med någon kompis som man går och fikar
med ibland.
Jag älskar din nya boks programförklaring, en självhjälpsbok – inte för
den med dåligt självförtroende, utan
alldeles för bra. Hybris kontra mod då?
Vad är bäst?

– Boken handlar ganska mycket om att
självförtroende även kan vara en försvarsmekanism. Man måste skilja på det som är
trygghet och det som är hybris.
Nu när du ser tillbaka, kan du önska att
du hade varit på något annat sätt?

– Jag hade önskat att jag varit mer svag,
inte bara den här utförarmaskinen jag
beskriver i Haggan. För man har faktiskt
rätt att få vara svag ibland. Och det har jag
varit dålig på. Det är det jag försöker säga
med den där boken. Som kvinna förväntas
man vara en utförarmaskin, men det är
okej att ta det lugnt också.

Den som klarar sig
ensam är på något sätt
lite misslyckad, även
om det inte rör sig om
miserabel ensamhet utan
om ren självständighet.
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verklighetschecken

Livsviktigt att kunna ses
Kvinnojouren
i Sala brottas
med att nå ut till isolerade kvinnor under
pandemin. I väntan på bättre tider planeras utomhusaktiviteter där stödsökande
kvinnor kan träffas och prata.
SÅ HÄR GJORDE VI

TEXT: MARJA BECKMAN

R

första
månader varnades för att stängningen
av samhället skulle drabba utsatta
kvinnor hårt. Nu har ett och ett halvt
år gått och restriktionerna gäller fortfarande. Därför äger det här samtalet rum över videolänk.
Anna Johansson är ensam anställd på kvinnojouren i västmanländska Sala. Några år innan hon
började på jouren arbetade hon inom kriminalvården
och mötte sexualbrottslingar som satt inne för
grova brott.
– Den erfarenheten har gjort att jag inte tycker att
sexualbrottsdömda ska få straffrabatt, berättar hon.
EDAN UNDER PANDEMINS

ÄVEN OM SEXUALBROTTSLINGARNA var väldigt
olika sinsemellan, var många av dem charmiga och
verbala, skickliga på manipulation. Därför tycker
Anna att yrkesverksamma som möter dessa män,
till exempel socialsekreterare, handläggare och
nämndemän, behöver få fler verktyg för att känna
igen och bemöta den typen av manipulation från
misstänkta förövare.

Efter att ha jobbat inom kriminalvården tycker jag inte att sexualbrottsdömda ska få straffrabatt.
De är ofta charmiga och kan lätt
prata omkull yrkesverksamma som
saknar verktyg för att genomskåda
manipulationerna.

Anna Johansson är beteendevetare och jourens enda anställda. Hon har tidigare
arbetat i kriminalvården och mött sexualbrottsdömda män.
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– När du är i dialog med den personlighetstypen
måste du ha en dialog med dig själv i ditt huvud samtidigt som du pratar. Dessa individer förvanskar inte
bara sanningen, de kan också prata omkull vem som
helst. Det handlar inte om att handläggarna inte gör
sitt jobb, utan om att de inte har fått rätt verktyg.
– Vi måste begränsa männen som våldför sig på
och fråntar kvinnor deras mänskliga rättigheter.

s utanför hemmet
Just nu känner jag förtvivlan och sorg över att fem
systrar i Sverige har förlorat livet, det ger en klump
i magen, minst sagt, säger Anna Johansson, som
inte vill gå tillbaka till sitt gamla yrke.
KVINNOJOUREN I SALA har under det gångna året

tvingats ställa in många aktiviteter med stödsökande.
Tjejjourens skolbesök, utbildningar för jourkvinnor
och de uppskattade mamma-barn-lägren får vänta.
Däremot har de individuella stödsamtalen fortsatt
som vanligt, de kan ofta anpassas och tas via telefon
om det behövs.
Trots att Anna är jourens enda anställda känner
hon sig inte ensam på jobbet. Förutom den regelbundna kontakten med stödsökande och ideella
jourkvinnor är jouren med i en lokal samverkansgrupp, Eugenia, där bland andra polisen, psykiatrin, socialtjänsten, skolan, brottsofferjouren och
kyrkan arbetar tillsammans.
– Det är viktigt att förstå varandras grenar. Vi
behöver alla hjälpas åt för att fånga upp kvinnorna,
säger Anna Johansson
Hon tycker också att Salaborna är ett bra stöd.
Så fort jouren behöver hjälp, till exempel när en
kvinna som ska flytta till ett nytt hem behöver husgeråd, brukar jouren få fyllda flyttkartonger med
saker som invånarna har samlat in.

dessutom är svårare att få tag i myndigheter. De tillhör redan en utsatt målgrupp och då är det dubbelt
så svårt när det är mycket som ska samordnas.
Jouren har hållit hårt på restriktionerna. Anna
säger att hon är imponerad av de stödsökande
kvinnorna som, trots sin utsatta situation, har visat
stor hänsyn och stannat hemma om de själva eller
deras barn är lite förkylda.
I BÖRJAN AV PANDEMIN gick kvinnojouren ut och

satte upp anslag på vårdcentralen, apoteket och
mödravården för att förtydliga att det finns hjälp
att få. Förra sommaren anordnade de promenader
och utomhusträffar med stödsökande.
– Det måste vi snart börja med igen, jag ska
kolla när minigolfbanorna öppnar, det brukar vara
en bra aktivitet för mammor och barn. Då får de
chansen att träffas och prata med varandra, bättre
än ingenting, säger Anna Johansson.
HON BERÄTTAR OCKSÅ att antalet äldre stödsökande

har ökat på sistone.
– Alla blir inte slagna rent fysiskt, men även
försummelse och att till exempel inte få hjälp i
hemmet är en form av psykiskt våld. Hade det inte
pågått en pandemi hade vi även haft underlag för
en samtalsgrupp för äldre kvinnor.

MÅNGA KVINNOR SITTER NU ISOLERADE, ibland

ATT TRÄFFA ANDRA KVINNOR i liknande situationer

under samma tak som en manipulativ eller våldsam man. Folkhälsomyndigheten rekommenderar
att så många som möjligt ska arbeta i hemmet, och
barnen är hemma mer, ibland är de sjuka. Livet är
mer kompakt.
– Vi känner såklart en oerhörd frustration. Vi
vet ju att stödsökande blir mer isolerade och att det

är betydelsefullt för många som är i utsatta situationer. Anna Johansson berättar också att en grupp
stödsökande kvinnor som har träffats genom
jouren numera har en egen Facebookgrupp där de
hjälper och stöttar varandra.
– Det är fantastiskt att de känner samhörighet,
säger hon.

OM KVINNOJOUREN SALA
Vilka tar ni emot?
– Kvinnor, tjejer och barn som
kommer tillsammans med
sin mamma. Vi kan erbjuda
barnen stöttande samtal enligt
Trappanmodellen.
Hur länge har ni funnits?
– Sedan 1983. Vårt första årsmöte hölls 1984.
Antal anställda: En på heltid.
Innan Anna Johansson började
2019 arbetade två kvinnor på
jouren på deltid.
Antal medlemmar: Runt 50.
Ett tiotal aktiva medlemmar
Finns skyddat boende?
– Ja, det finns en lägenhet
med plats för två kvinnor och
sammanlagt fem medföljande
barn.

1. En äldre väggbonad från
kvinnojouren i Sala. Jouren har
funnits sedan 1983.
2. »Porrfri pandemi« står det
på presentationsmaterial från
tjejjouren i Sala.
3. Karin Karlsson är ordförande
för kvinnojouren i Sala.
FOTON: PRIVATA
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fritidslinjen

Det är killarna

Hisnande och förbjuden

1

2

som snackar skit
vår kultur florerar många myter om kvinnor som missunnsamma rivaler. Detta trots att kvinnlig vänskap för de flesta
snarare fungerar som en laddstation där vi hämtar ny kraft.
Ny kraft att uthärda ett samhälle där vi är mindre värda.
I sin nyutgivna bok »Catfight« (Romanus & Selling, 2021)
söker författaren Johanna Wester svar på konspirationer om
kvinnlig rivalitet, genom att titta på allt från nöjesvärlden och
medierna, till politiken, språket och historien. För fenomenet
är inte nytt. Det har existerat minst lika länge som patriarkatet.
Vilken skräll va?
Boken ger en tydlig genomgång av hur kvinnliga gemenskaper nedvärderas och förhindras. Fördomarna sprids så
metodiskt att de internaliseras inom oss själva – så att kvinnor
slutligen tror att de faktiskt SKA sky varandra. Catfight är lätt
att följa och känna igen sig i. Därför borde den omgående ges
ut som obligatorisk läsning i högstadieskolor, så att de idiotiska
myterna om ett inbyggt kvinnligt fiendskap en gång för alla
kan skrotas.

FOTO: EMILY DAHL

50-plussaren Elise lever i en ordnad tillvaro med maken
Henrik sedan 25 år. Deras barn är utflugna och livet
ringlar sig fram i sakta mak. Elise tror att hon vet vad
lycka är – men den världsbilden ändras abrupt då hon träffar
Dagmar på en vernissage. Dagmar är också gift, och hon och
Elise bor långt från varandra, men attraktionen är ofrånkomlig.
Under en varm och torr sommar inleder de en passionerad
relation, och de säger att de är som Brokeback Mountain men
med kulturtanter istället för cowboys. Sedan tar allt ytterligare
en oväntad vändning, åtminstone för Elise.
I Anneli Furmarks serieroman »Gå med mig till hörnet«
(Galago, 2020) varvas kärnfull dialog med ännu mer talande
bildsekvenser i akvarell och svart tusch. Jag får sällan en
tårklump i halsen av kärleksskildringar, men Gå med mig till
hörnet är annorlunda. Inte minst då huvudkaraktären är en akut
tonårsförälskad 50-någonting kvinna – och hennes kärleksobjekt är en kvinna som är minst lika krånglig som den så
kallade kanske-mannen.
FOTO: ANDREAS NILSSON
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De banade väg för

– den äldsta pandemin

framtida systrar

3

4

den humoristiska snackpodden »Skäringer och Mannheimer«, i avsnittet Du fick en Åke från mitten av februari,
gör Mia Skäringer och Anna Mannheimer en jämförelse
av farorna med covid-19 och mäns våld mot kvinnor. Det kan
låta banalt. Naturligtvis är det sistnämnda hotet en större fara,
eftersom det både är mer normaliserat och accepterat än
viruset som har täckt varenda löpsedel i över ett år. Men det
är ändå en intressant jämförelse. Inte minst för att Skäringer
och Mannheimer uppmärksammar att ROKS stämmer staten,
för att den inte har gjort tillräckligt för att skydda flickor och
kvinnor från killars och mäns våld.
Mia Skäringer använder uttryck som handlingsförlamning,
och säger bland annat: »Jaha, nu var det någon kvinna som
låg utslängd vid ett tågspår, jaha nu puttades en tjej från en
balkong, och där hittades en annan tjej mördad. Det fortgår ju
bara. Det är vardagsmat.«
Anna Mannheimer instämmer: »Om man skulle ta det på lika
stort allvar som covid-19 skulle man ju ha minst en presskonferens i veckan där Tegnells motsvarighet berättade om antalet
kvinnor som hade sökt sig till vårdcentraler med skador.«
FOTO: MINI GEMOLL
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Genom historien finns det kvinnor som har tagit täten
i rebelltrupperna. De som slagits för sin frihet, krossat
normer och spräckt glastak. I sin nya podd »I kvinnans
fotspår« berättar influencern och författaren Therése Lindgren
om ett urval av dessa kvinnor. En pionjär per avsnitt avhandlas
ihop med olika gäster som är med och spånar kring vad det
historiska avtrycket har gett oss efterföljare.
Det första avsnittet handlar om medborgarrättskämpen
Rosa Parks, som under USA:s apartheid vägrade upplåta sin
plats i bussen till en vit man. Medverkar gör eminenta Amie
Bramme Sey, programledare och skapare av den samhällskommenterande podden »Raseriet«.
Hej Therése! Vad är det främsta du hoppas att tjejer och kvinnor
bär med sig efter att ha lyssnat på I kvinnans fotspår?
– Min förhoppning är att alla som lyssnar ska bli stärkta av
att veta hur andra kvinnor vågat och därmed även förändrat
något. Jag vet att det inte alltid är lätt att gå emot strömmen,
men om man vågar så kan det även leda till något historiskt,
både för en själv och andra.
FOTO: ALEXANDER LARSSON VIERTH/TT
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utmärkt kulturtant

KÄNSLOMÄSSIGT

instängd i ett fattigt kändisliv
Bibbs ska precis fylla 39 år. Trots att hon saknar talang vet alla vem hon är, men Stockholms bitterljuva kändisliv håller på att glida henne ur händerna – och hon är pank som en kyrkråtta. I Tone Schunnessons hyllade
roman »Dagarna, dagarna, dagarna«, som inom kort blir långfilm, följer läsaren en till lika delar frisläppt
som känslomässigt instängd kvinna på status-dekis.
TEXT: ELLINOR GOTBY ERIKSSON

J

|

FOTO: MÄRTA THISNER

ag fattar inte varför alla går så hårt åt Bibbs karaktär.
Fattar att hon är något slags antihjälte, men i många
fall är hon ju också ganska rimlig och normal?

– Haha, jag fattar inte heller! Jag trodde alla skulle tycka hon var
så charmig och rolig och smart, men hon har väckt starka känslor
hos många läsare. Det har varit intressant att fatta hur lite utrymme
det finns för kvinnor att vara annat är moraliskt goda, till och
med i litteraturen! Mitt värsta är boomers som säger att de vill ge
henne en kram – väldigt förminskande! För mig är hon en vuxen
kvinna som försöker lösa problemen i sitt liv på bästa sätt. Och nej,
såklart är det inget bra sätt att ljuga om att man blivit illa behandlad,
men Bibbs har ju blivit det tidigare och har svårt att hitta språket
för den erfarenheten!
Är det så fel att ljuga om stort och smått? Hur nära eller långt
ifrån Bibbs moraliska kompass är du själv?

– Jag och Bibbs är väldigt olika i vårt förhållande till sanningen.
Jag är nämligen väldigt plågad av att alltid försöka vara sanningsenlig och kan få överdrivet dåligt samvete av även små, vita lögner.
Därför var det så skönt att skriva fram Bibbs som är mycket mer
lös i lögnen. Jag tror också jag plågas av tankar om att vara god
nog, duktig som fan, göra rätt för mig. Så det var skönt att hänga
med Bibbs som tvärtom tycker att hon förtjänar världen även om
hon egentligen inte gjort något speciellt.
Instängd. Det känns som att Bibbs är det på flera sätt. Alltså
instängd i kickberoendet, instängd i en jättegammal roll som
kanske snart rycks ifrån henne, instängd i Stockholms ytlighet.
Hur ser du på hennes instängdhet?

– Ja, Bibbs liv är ju väldigt klaustrofobiskt och för mig handlar

det mycket om att hon inte har pengar och att hon inte förstår
relationen hon lever i. Hon har liksom ingen distans till hur den
bryter ner henne, skulle jag säga, och tror att en massa andra
saker är problemet. Min erfarenhet av destruktiva relationer är
att det är just så de fungerar, får en att känna sig fast, ofri, som
om det inte fanns något annat alternativ i hela världen. Om man
dessutom, som Bibbs, varken har pengar eller eget boende – och
ett jobb som handlar om att vara en person man egentligen inte
är – då är det fan klaustrofobiskt.
Ja, Bibbs lever ju på marginalen trots ett liv fyllt med välavlönade gig. Men allt är ju övergående hela tiden, så hur har
man egentligen råd att ha sig själv som varumärke, eller i ditt
fall – vara konstnär?

– Jag tror framgångsrika personer som har sig själva som varumärke på Instagram har bättre chans att försörja sig än till exempel
konstnärer. De två är inte alls samma sak. Kända influencers verkar
tjäna ganska bra med pengar medan många i konstnärliga yrken
har andra jobb vid sidan av. Jag är frilansskribent och är glad
att jag kan försörja mig enbart på det, men det tog många år att
komma dit.
Även om du inte vet något om filmatiseringen ännu, kan du
säga hur det känns att Dagarna, dagarna, dagarna blir film?
Har du några förhoppningar om hur den ska bli? Farhågor?

– Så kul! Jag tänkte jättemycket på Dagarna, dagarna, dagarna
som en film när jag skrev. En sorglig actionkomedi med lite weird
romantik typ. Eftersom det är Rojda (regissören Rojda Sekersöz,
red. anm.) som tagit sig an projektet har jag inga farhågor, om
någon kan göra det till sin egen feta grej så är det hon.

DETTA HAR HÄNT
Tone Schunnesson, född 1988 i Svedala, är författare, dramatiker och skribent. Samt en It-girl i ordets rätta bemärkelse, ända
sedan hon släppte den av kritiker och publik hyllade generationsromanen »Tripprapporter« (2016, Norstedts). Debutromanen
har felaktigt liknats vid Ulf Lundells »Jack« från 1977. Felaktigt, då Tripprapporter är både smartare, djupare och snyggare.
Hennes senaste roman »Dagarna, dagarna, dagarna« (2020, Norstedts) har blivit lika rosad den – och utspelar sig under sju
rafflande och ödesdigra dagar i Stockholms innerstad.

Roksnytt

MANSVÅLDET

den andra pandemin!
DEN 23 APRIL GENOMFÖRDE Roks kampanjen #denandrapandemin.

Vi placerade ut dockskåpsmöbler på olika platser runt om i landet.
De symboliserar inte bara hemmet, den plats där kvinnor, tjejer och
barn blir utsatta för hot och våld. De representerar även kvinnojouren och tjejjouren – en trygg plats där vi får finnas bortom mäns
våld och förtryck.
HELA DAGEN MANIFESTERADE jourer över hela landet; vissa med

sång eller livesändningar på sociala medier, andra skrev brandtal.
Vissa gjorde videos på dockhusen och delade dessa installationer
under hashtagen #denandrapandemin. Många fick sina lokala
tidningar att skriva om aktionen.
På kravlistan stod bland annat: »Vi accepterar inte att mäns liv
ges ett högre värde än kvinnors i möte med rätt och samhälle«.
»Vi kräver att kvinnors medborgerliga rättigheter respekteras
och skyddas, ingen kvinna ska behöva leva gömd!« »Vi kräver en
långsiktig och stabil finansiering för den fristående tjej- och kvinnojoursrörelsen.«
OCH ROKS KRÄVER en grundlig omstart i arbetet mot mäns våld

mot kvinnor där vi i kvinno- och tjejjoursrörelsen sätts i framsätet
och där vår kunskap åter börjar räknas som viktig.«

Gåvorna strömmar in till Aurorafonden
TEXTER
TILL ROKSNYTT
COLETTE VAN
LUIK

VISSTE DU ATT…

FOTO: FRIDA EKMAN
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I april gick Aftonbladet ut med en vädjan att swisha en gåva till Roks. Bara fem
dagar senare hade vi fått in mer än 510°000 kronor från fler än 2°200 unika
givare. Och gåvorna fortsatte att strömma in.
Pengarna kommer väl till pass för alla våra jourer att kunna göra
något extra för alla stödsökande kvinnor, tjejer och barn. Som du
säkert vet går pengarna från Aurorafonden oavkortat till kvinnor
och barn som utsatts för mäns våld och är i kontakt med Roks
tjejjourer och kvinnojourer. Utsatta kvinnor och tjejer kan ansöka
om pengar för att ge tillvaron en guldkant, till exempel köpa något
extra till barnen, aktiviteter för barnen, eller köpa något som de
ILLUSTRATION: ISTOCK
annars inte har råd med.

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.
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Roksnytt

Kvinnors trygghet och säkerhet
Har mäns våld mot kvinnor ökat under pandemin? Förmodligen. Men nu ska saken undersökas vetenskapligt
och Roks ordförande Jenny Westerstrand är en av medlemmarna i en forskargrupp som ska undersöka saken.
I ÅR GENOMFÖR ROKS, tillsammans med Örebro universitet
och Statistiska centralbyrån, en intervjustudie med 15°000
kvinnor. Forskargruppen med namnet »Kvinnors trygghet och
säkerhet – under och bortom pandemin« ska göra en tvärvetenskaplig forskning om mäns våld mot kvinnor och tjejer.
Roks ordförande Jenny Westerstrand är en av medlemmarna i
forskargruppen.
– Det är en studie som ska fånga kvinnors upplevelser dels av
våld utövat av män under pandemiåret 2020 och dels erfarenheter av våld från män i livet innan.
SYFTET ÄR ATT SKAPA KUNSKAP om hur situationen ser ut nu
och ställa frågor som kan användas för att se hur utvecklingen
ser ut.
– Alla frågar oss om våldet har ökat och vi tror ju det, men
det är extremt viktigt att få en check nu på kvinnors utsatthet.
Vi är oroliga för att pandemin ska flytta gränser för våld, att

kvinnors trösklar höjs för vilket våld de lever med utan att söka
stöd. En sådan här studie blir ett sätt att ta reda på hur kvinnor
har det nu och det ger oss något att mäta mot framåt och
bakåt.
RESULTATET SKA SEDAN spridas till politiker och forskare.

– Vi vill att forskarvärlden använder våra data och att kunskaper om kvinnors situation blir en del av den allmänna bilden
och förståelsen av vardagslivet i Sverige. Media ska också
informeras, förstås!
Material samlas in fram till sommaren, sedan blir det analys
och rapport efter det.
Vad hoppas du att detta ska leda till?
– Ökad kunskap om och bättre redskap för att adressera och
kunna stoppa mäns våld mot kvinnor samt kunskap om hur en
pandemi påverkar kvinnors situation i relation till mäns våld.
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