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UNDER 1600-TALETS HÄXPROCESSER o� rades ett oräkneligt 
antal kvinnor. Många har försökt kartlägga om det fanns en 
särskild grupp som gav utslag på häxametern, men det tycks 

ha räckt att de tillhörde fel kön. Vilken kvinna som helst kunde 
alltså pekas ut som häxa. Häxprocesserna skilde sig däremot sällan 
åt från fall till fall och från land till land. Och receptet funkar lika 

bra idag. 

DEN PERFEKTA BASEN för häxtillagning är en ökad rädsla 
i samhället som lätt uppstår i tider av politisk instabilitet, 
brist på resurser och … voilà – en pandemi. Rädslan föder 
i sin tur en misstänksamhet mot normavvikelser. Tjejer 
och kvinnor ligger i och för sig alltid risigt till, men tar de 
sig ton är risken stor att de hamnar i farozonen. Därefter 
behövs bara en extra pinne i brasan för att grytan ska koka 
över. Vanligtvis sker det när samhällsekonomiska ned-
skärningar och strukturomvandlingar drabbar även män. 

DÅ ÄR DET DAGS att utse en syndabock. Men det får inte 
vara någon som kan utöva verklig makt. Därför måste 
faran suggereras fram med hjälp av rykten och konspira-
tionsteorier. Drevet kan börja. (Tack, Internet!)

HÄXAN LÄGGS SÅ I KITTELN där hon får sjuda ihop med de 
primitiva karaktärsdrag som gruppen dränkt in henne i för att 

slippa se dem hos sig själva. När det blinda hatets ångor fått reta 
aptiten tages häxan ur grytan och grillas över öppen eld tills hon 

är genomstekt. 

VARNING: Helstekt häxa kan framkalla kräkningar och diarréer. 
En trolig orsak är de giftiga tillsatserna av koncentrerat kvinnohat. 

VERKLIGHETSCHECKEN           Sidan 20VERKLIGHETSCHECKEN           Sidan 20



UTMÄRKT KULTURTANT
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innehåll

14
NÄRKONTAKTEN
Linda Skugge vet hur det är 
att stå utanför. Men en gång 
var det hon som stängde ute 
den blivande teaterstjärnan 
Ellen Jelinek. Nu möts de i 
sina gamla hoods.

Sidan 14

AVTRYCK
4 Kvinnors rätt att berätta medför ingen makt att bestra� a (så som lagen kan 
stra� a dem). Juridiklektorn Linnea Wegerstad reder ut sambandet mellan 
brott och stra� .

INZOOMAT
5 Myten om den ångerköpte förövaren och alla dyra stödåtgärder som ska 
bota knytnävsslag med silkesvantar. Men bidde det ens en tummetott? Och 
vad blev det av den sköna, nya cybervärlden som skulle konnekta oss alla i det 
fria ordets blomstrande mångfald? Välkomna till techlash – ett förtrollat nät 
av häxjakter och virtuellt våld som når hela vägen hem till kvinnor och tjejer. 
Hatarna vet alltid var du bor.

GRANSKAT
11 Porrfi lter för barn borde egentligen vara en självklarhet. Men sedan Porrfri 
Barndom bildades har en motrörelse växt fram som gjort att allt färre vågar 
ta i frågan. Ingen vill ju göra sig skyldig till pekpinnar, alarmism eller rentav 
moralpanik. Kvinnotryck granskar gagget från antiporrfi lterlobbyn. 

NÄRKONTAKTEN
14 Skådespelerskan Ellen Jelinek har svårt att förstå människor som säger att 
de inte ångrar någonting i sina liv. Själv ångrar hon mycket. Det mesta handlar 
om förmågan att släppa in andra i sitt eget liv. Om att våga öppna sig och visa 
vad man känner, om att kunna ta in andras erfarenheter och synpunkter, men 
också om att erkänna sin skuld när någon blir utesluten ur den egna gruppen. 

VERKLIGHETSCHECKEN
20 På Umeås kvinnojour vet de vad det innebär att utsättas för stalkning, 
rykten och hot, både i den virtuella och den verkliga verkligheten.

FRITIDSLINJEN
22 Spirituellt och aktuellt från kultursektorn.

UTMÄRKT KULTURTANT
24 Elaf Ali undrade varför hennes bröder fi ck göra en massa saker som var 
förbjudna för henne. I sin omtalade bok »Vem har sagt något om kärlek?«  
konfronterar hon sin pappa med hedersförtrycket han utsatte henne för. 
Hon har inte accepterat vad han gjorde, men i vissa undantagsfall går det 
att förlåta även en förövare. 

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

MÄNS RÄTT – KVINNORS FEL
Kvinnor ställs inför rätta om de 
kränkt en man på Internet. Men 
män på Internet har rätt att jaga, 
kränka och skrika åt kvinnor att 
allt är deras fel och att de är 
fulla av fel.

Sidorna 5–10
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L INNEA WEGERSTAD ÄR UNIVERSITETSLEKTOR vid 
Juridiska institutionen i Lund och har fördjupat sig i 
frågeställningar kring de uppmärksammade metoo-

rättegångarna, som hittills lett till fällande domar för grovt 
förtal. Hennes resonemang utgår från viral kontra formell rätt. 
Viral rätt är det som ofta i nedsättande ordalag betecknats som 
pöbeljustis och folkdomstolar. Men Wegerstad menar att viral 
rätt också kan tillgripas som medel 
i syfte att skapa opinion mot en för-
åldrad eller bristfällig tillämpning av 
den formella rätten, vilket metoo-
rörelsen utgör ett exempel på. 

DET FINNS EN BETYDANDE SKILLNAD

mellan virala och formella processer, 
fortsätter hon, och den handlar om 
vem som har makten över konsekven-
serna. Den formella rättsskipningen 
har tillgång till statens våldsmonopol och därmed makt att 
bestämma och utdela ett entydigt stra . Den virala rättsprocessen 
är helt i avsaknad av en sådan makt. Däremot kan konsekvenserna 
bli mycket kännbara för den som på digitala forum beskyllts 
för att ha begått en lagöverträdelse. Men de som stått bakom 
påståendena eller spridit dem vidare har inte haft makten att 
bestämma över hur arbetsgivare, vänner och familjemedlemmar 
ska reagera mot den utpekade.

LINNEA WEGERSTAD SKRIVER i tidskriften »Glänta« (3-4/19) 
att (V)arken den som hänger ut någon, eller sociala medier-
plattformarna, förfogar över konsekvenserna. Ingen av de inblan-
dade parterna har möjlighet (eller rätt) att utöva våld på det sätt 
som staten har, och ingen kan ensam avgöra skuldfrågan, fälla till 
ansvar och utdöma stra . Det är vi som tar del av berättelsen och 
den eventuella motberättelsen som styr över konsekvenserna.

Varför får just sexbrottsanklagade 
män hjälp av allmän åklagare att 
driva förtalsmål, när metooupproret 
handlade just om den förlåtande 
synen på män som begått sexuella 
överträdelser?
– Jag tror att det delvis beror på den 
snäva de�nitionen av våldtäkt, som 
skapat en skev föreställning om vilka 
män som begår våldtäkter. De betraktas 

nästan som monster, främmande avarter, sådana som inte �nns 
bland oss. En man som då beskylldes under metoo för att ha begått 
en våldtäkt framstod därför som ett av dessa »monster«. 

Ska våldtagna kvinnor ta hänsyn till den myten?
– Vi behöver erkänna även kvinnors intresse, nämligen att kunna 
dela med sig av berättelser om övergrepp, där det också �nns en 
förövare. Det är ett intresse som sällan nämns. 

Rätten att
BERÄTTA –
makten att BESTRAFFA
Sprängkraften i metoo-vittnesmålen fick så småningom föraktfulla beteckningar, som pöbeljustis, lynchning och 
folkdomstolar. Men hur stor makt hade egentligen kvinnorna som lämnade och spred uppgifter om mäns våld, 
jämfört med den makt som det statliga rättsväsendet sedan utövade mot dem? Juridiklektorn Linnea Wegerstad 
har klargjort skillnaden.
TEXT: UNNI DROUGGE�| ILLUSTRATION: ISTOCK

avtryck

Det är vi som 
tar del av berättelsen 

och den eventuella mot-
berättelsen som styr över 

konsekvenserna.

Linnea Wegerstad har studerat de rättsliga följderna av 
metoo-upproret och anser att vårt nuvarande rättssystem 
saknar utrymme för traditionen att dela sina erfarenheter. 
Den digitala rätten användes som politisk aktivism för att 
visa bristerna i den formella rätten. 

METOO VAR INGEN DOMSTOL
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MÄN FÅR STÖD av staten när de blir 
uthängda för våld och övergrepp. Män 
får också stöd via statliga medel när de 
misshandlat kvinnor. Nya hjälpprogram 
uppstår i ruinerna av de tidigare skrotade 
och verkningslösa stödinsatserna.  

Samtidigt jagas kvinnor och tjejer över 
hela internet av män som skriker att 
allt är deras fel och att de är fulla av fel. 
För ful, för snygg. För smal, för tjock. 
För ung, för gammal. Ingen framgång 
har de förtjänat, medan motgångar är 
exakt vad de förtjänat. Inklusive stryk, 
kränkningar och utsugning. 

Och kvinnojourerna och tjejjourerna 
måste ständigt bevisa sitt existens-
berättigande.

Är det det här som kallas jämställdhet?

FEL
MÄNS 
RÄTT OCH 
KVINNORS

MÄNNISKA ELLER ORM 
En svart kvinna med frodiga former stod 
modell för den berömda bronsskulpturen 
La Serpentine av Henri Matisse. Men lika 
svårt som det är att föreställa sig den verk-
liga kvinnan bakom konstverket, lika svårt 
är det att föreställa sig vad en kvinna kan 
bli när hon passerat den manliga blicken. 
En orm? På engelska kallas konstverket 
Snake woman och på svenska Ormkvinnan. 

FOTO: ALAMY

inzoomat
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Det tycks fi nnas en obotlig optimism i idén om att bota mäns knytnävs-
våld med silkesvantar. Listan är således lång på behandlingsmetoder /
modeller/program, som över tid och i perioder använts internationellt 
och av Kriminalvården, kommuner, regioner och organisationer, i syfte 
att behandla män med målsättningen att de avstår från våld mot kvinnor, 
i förebyggande mening eller med avsikt att inte återfalla. Mycket har 
det kostat, men det bidde knappt en tummetott.
TEXT: TINA OLBY

V ILL DU FÖRÄNDRA ett våldsamt 
beteende? Riskerar du att skada 
den du älskar? Upplever du 

att du har oönskad sexualitet? Köper du 
sexuella tjänster och vill sluta? Har du 
problem med aggressivitet eller utövar du 
våld i din familj? Är du skrämd över ditt 
våldsamma beteende? 

SÅ KAN DE OLIKA METODERNA mark-
nadsföras och presenteras. Män erbjuds 
behandling på grund av att de är dömda för 
våld mot kvinnor eller går in i behandling 
utan dom. Allt är frivilligt. Metoderna har 
olika ingångar och kan utföras indivi-
duellt eller i grupp. Somliga program 
inbegriper kvinnan i fråga, som en del i 
mannens behandling.

HÄR ÄR EN LISTA på metoder som 
kommit och gått: VPP, ROS, IDAP, ATV, 
VÄLJ ATT SLUTA, PREVENTELL, 
KAST, PREDOV, SIEF, RPV, KONCEPT 
KARIN, BRÖSETMODELLEN, MATAC, 
RESPECT, DVIP, WIENMODELLEN, 
SIP, MI, CARING DADS, MPV, IVIN, 
PULS, MVP, VASKA, DIARI, SIGN OF 
SAFTY, CIRV, CHANGING WAYS, WR.

KRIMINALVÅRDEN HAR efter 15 års använd -
ning av metoden IDAP (Integrated 
Domestic Abuse Programme) beslutat 
byta behandlingsmodell då resultatet visar 
att återfallsfrekvensen var hög. PREDOV 
(Preventing Domestic Violence) är ett 
nytt program som började utvecklas av 
Kriminalvården 2018 och som kan ersätta 
tidigare metoder. 

Martin Lardén, leg psykolog och ansvarig 
för Kriminalvårdens behandlingsverksam-
het meddelade nyligen att VR-terapi 
(Viritual Reality) utfallit positivt och kan 
bli ytterligare en metod i raden som kan 
erbjudas män som utövar våld mot kvinnor.

SAMTLIGA METODER som används av 
Krim inalvården är ackrediterade, det vill 
säga har godkänts av en expertpanel ur 
Kriminalvårdens vetenskapliga råd främst 
bestående av professorer i psykologi och 
psykiatri.

Regeringen har beslutat om lagråds-
remissen »Förebyggande av våld i nära 
relationer«. Kommunerna ska verka för 
ett ökat fokus på det våldsförebyggande 
arbetet och har från 1 augusti 2021 fått 
större ansvar avseende män som utövar 

MÄN BEHANDLAS 
(VÄL) FÖR HUR (ILLA) 
DE BEHANDLAR 
KVINNOR

inzoomat
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våld mot kvinnor. Men är kommunerna 
förberedda på detta utökade ansvar?

SOU 2018:37, »Att bryta ett våldsamt 
beteende – återfallsförebyggande insatser 
för män som utsätter närstående för 
våld« visar resultat från kommunerna: 
38 procent av målgruppen våldsutövare 
påbörjade behandling och av dem full-
följde endast 22 procent av samtliga i 
målgruppen. Utvärderingar och analyser 
av behandlingsresultaten kan bygga på 
mannens självskattning i frågeformulär 
där han till exempel får svara på om han 
slutat använda våld mot kvinnan och 
eventuella barn. 

MEN VAD HÄNDER efter uppföljningen och 
utvärderingen? Hur mäts det konkreta 
resultatet, det vill säga hur stor andel av 
männen blir »botade« och avstår helt från 
fysiskt, psykiskt och ekonomiskt våld mot 
kvinnan och barnen? Skyddas kvinnan 
från eftervåldet? Tillfrågas kvinnan om 
resultatet av mannens behandling? Om 
kvinnan rapporterar att mannen återfallit 
och våldet fortsätter, vilka åtgärder vidtas?

Vilket ansvar för mannens behandling 
läggs på kvinnan vid så kallad partner-
kontakt? Skannas polisanmälningar 
i landet i syfte att inventera återfall? 
Rapporteras återfall på annat sätt? 

Var går gränsen, hur stor procent-
andel av deltagarna ska visa att de blivit 
»botade« för att behandlingen ska anses 
framgångsrik?

Och hur bekämpas och hanteras det 
strukturella våldet, det våld som upprätt-
håller kvinnors underordning? Av samt-
liga våldsutövare mot kvinnor är det 
endast en liten del som anmäls, ännu färre 
blir dömda, ytterligare ännu färre vålds-
män genomgår behandling och ett fåtal 
jämfört med antal män som begår våld 
mot kvinnor, betraktas som botade. Till 
vilken kostnad, med tanke på forskning, 
expertpanel, framtagande och genom-
förande av program och behandling med 
ytterst osäkert resultat?

VÅLDETS STRUKTURELLA KARAKTÄR

bleknar i behandlingsprogrammen och 
våldsförståelsen vilar till stor del på indi-
viduell nivå. Våldsamma män erkänner 
sällan sin skuld och frivilligheten i att helt 
delta i eller avbryta behandlingen, mani-
festerar mannens förmåga och möjlighet 
att frånsäga sig ansvar.

»Techlash« är ett begrepp som förekommer allt oftare i diskussionen 
om Internets utveckling. Redan på 1980-talet varnade framsynta 
forskare för risken att informationssamhället skulle leda till nya sociala 
klyftor. De befarade uppkomsten av ett informationsproletariat som 
dränktes i enorma flodvågor av osorterade fakta, fördomar, nonsens 
och lögner och att den nya makteliten skulle bestå av en liten klick 
nätokrater.

Idag har vi facit. Idag går Internetanvändarna att likna vid en stor 
massa digitala bönder, inordnade i techjättarnas ekosystem av Big 
Data och övervakningskapitalism. Den superavancerade teknologin 
som skulle göra oss fria med interaktiva sociala plattformar har 
samtidigt kastat oss tillbaka till ett medeltida feodalsamhälle där 
vi blir ekonomiskt plundrade, o®entligt skammade och utsatta för 
cyberdelisk häxjakt.

Och de värst drabbade är – i vanlig ordning – kvinnor och tjejer. 
I synnerhet om deras hud inte är vit

INTERNET
– EN FÖRTROLLAD VÄRLD
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Hon startade ett Instagramkonto 
som skulle belysa mäns våld mot 
kvinnor. För att uppmärksamheten 
skulle stanna kvar vid ämnet och 
inte riktas mot henne som person 
gav hon kontot ett profilnamn som 
inte gick att spåra till hennes iden-
titet. Men så snart hon börjat nå ut 
ordentligt gick hatdreven igång. 
Målet var att avslöja hennes identi-
tet för att kunna skada henne som 
person. Här berättar hon själv om 
sin skräckfyllda tillvaro i cyber-
mobbarnas våld.

JAG VAR EN AV många kvinnor som 
drömde om att få ett stort konto 
på instagram. Min dröm gick i 

uppfyllelse men har också visat sig kunna 
bli en verklig mardröm.

SJÄLVKLART KAN INGEN bli älskad av alla, 
men gränserna ®yttas hela tiden och idag 
kan delade meningar i en fråga framkalla 
dödshot, svartlistning, uthängning och 
drev. Vad som är sant spelar ingen roll, det 
viktiga är att hata, trasa sönder och släcka 
ner sitt o�er.

Hatarna har fått så stor makt att de kan 
rasera en människas trygghet, trovärdighet 
och levebröd. Retar man upp fel person 
kan det sluta med att man sprattlar i ett 
hatnät där alla vill se en död.

JAG MÅ VARA NAIV men jag tror inte 
att de som näthatar och drevar mot 
andra faktiskt förstår att de är värre än 

Den mångfaldigt prisbelönta australiensiska journalisten och teveprofilen 
Ginger Gorman har i sin bok »Troll Hunting« gjort en grundlig genomgång 
av olika studier om trakasserier, mobbning och stalkning på Internet i 
relation till kön. Hon fann följande:
■ 53 procent av alla icke-vita kvinnor och 45 procent bland vita kvinnor 

hade blivit utsatta. Minst utsatt var gruppen vita män.

■ 76 procent av de kvinnor och tjejer som bemötts med cybervåld på 
sociala medier ändrar sitt sätt att verka på plattformen.

■ Kvinnliga journalister och teveprogramledare får i jämförelse med sina 
manliga kolleger utstå tre gånger så mycket mobbning och hetshat. 
Påhoppen är dessutom betydligt grövre och mera hotfulla när de riktas 
mot kvinnor.

■ Särskilt starkt brinner hatet mot kvinnor med expertis inom traditionellt 
manliga områden, som dataspel, politik och teknik.

skolgårdsmobbarna. Istället för att krossa 
skolkamrater med hårda ord och krokben 
sitter de nu med sin lilla smartphone 
och kan hata dygnet runt. Istället för att 
skicka lappar i klassrummet sprider de 
rykten på nätet.

JAG SER LÖGNERNA som sprids om mig, 
ser hur folk sväljer betet, rakt av. De 
som säger ifrån eller lyfter sanningen, de 
blockas. Ingen får spräcka hatbubblan. 
Och mobbarna �nns överallt, även bland 
dem som utger sig för att vara feminister 
och aktivister.

Jag minns när hoten började rulla in. 
Detaljer om hur jag ska våldtas, skäras 
upp och äta mina egna tarmar eller hur 
jag ska skjutas i bakhuvudet när jag minst 
anar det. Trots att det är grovt blockar jag 
och går vidare. Tänker att det kommer 
från menlösa galningar. 

DET SOM DÄREMOT verkligen skrämmer 
mig är när det blir personligt. När jag får 
hot om att mina barn ska skadas. Min 
rädsla och oro har gått från »tänk om de 
blir retade i skolan« till »tänk om någon 
kidnappar, skadar eller dödar mina barn«. 

Så farligt har hatet blivit. Varje sekund som 
jag inte är med mina barn har jag tele-
fonen nära, går på helspänn och hoppar 
till så fort det ringer eller jag får ett sms 
– alltid beredd på katastrof. Tänk om det 
är nu jag får veta att mina barn har tagits 
ifrån mig! Var i morse sista gången jag �ck 
känna doften av barnens silkeslena hår 
och var det i morse som var sista gången 
jag �ck pussa på deras mjuka barnkinder? 
Jag har inte ens polisanmält, eller varför 
skulle jag? Det kommer ändå läggas ner 
och glömmas bort. Men vart ska jag vända 
mig? Är det ens någon som tror mig? 

MÅNGA PÅSTÅR JU ATT kvinnor överdriver 
när de berättar om alla hot de får, att de 
hittar på eller bara jagar likes.

Och varför stänger jag inte bara ner 
mitt konto, då? frågar sig andra. Men vad 
de istället borde fråga sig är varför våld 
mot kvinnor aldrig tas på allvar. 

Ja, just det, det är ju därför mitt konto 
�nns. För att kvinnor ska bli lyssnade på, 
tagna på allvar och få både hjälp och stöd. 
Priset är högt men just det bevisar bara 
hur viktigt det är att fortsätta.
KVINNA, FEMINIST OCH MAMMA MED INSTAGRAMKONTO

NÄR KVINNOR TALAR OM 
TROLLEN STÅR DE I FARSTUN
HJÄLP! JAG 
ÄR LIVRÄDD! 
MEN VART 
VÄNDER 
JAG MIG? 

KVINNORNA TROLLEN ÄLSKAR ATT HATA
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ATT TÄNKA PÅ VID ANGREPP 
FRÅN MISOGYNA SMITTHÄRDAR

1
Krake söker make (»Misery loves 
company«). Hatarna mår alltid 
dåligt. Men när de låter sitt dåliga 
mående gå ut över andra blir de 
också dåliga människor. Det ska 
de leva med. Inte du. 

2
Allt är fejk. De låtsas vara många, 
de påstår att ALLA tycker och vet 
det där som de tycker sig veta om 
dig. Men mobbarna är alltid bara 
en klick som inte kan annat än 
snacka skit. Tro dem inte ett skit.
  

3
Bemöt ALDRIG personliga påhopp, 
det vill säga mata aldrig trollen. 
De har ett desperat behov av att få 
kontakt med dig för att slippa fasan 
av att ha kontakt med sig själva. 
Men den fasan bjuder du gärna på.

4
Skärmdumpa det som innehåller 
hot och lägg det i bevishögen för 
eventuellt framtida bruk.

5
Blocka vid första anblicken av ett 
fult hatartryne. Gör det genast. 
Och gör det igen. Blocka, blocka, 
blocka, blocka, blocka, blocka, 
blocka, blocka, blocka, blocka, 
blocka, blocka … Och somna sött. 
Som trollen aldrig kan.

FASTÄN SHERELE MOODY hade 
hemlig adress och utrustat sin 
bostad med säkerhetsanordningar 

lyckades hatarna ändå spåra hennes 
hemvist.

EN DAG FANN HON sin älskade Grand 
Danois svårt skadad av ett syraangrepp. 
Hundens liv räddades med nöd och 
näppe. Ett år senare hade hennes häst 
försvunnit ur sin inhägnad. Hon efterlyste 
hästen och � ck ett anonymt meddelande 
om att den hade skickats till limfabriken 
(ett talesätt som härrör sig till utvinningen 
av lim från döda hästars skelett). Efter 
några dagar hittades hästen död med 
hela kroppen täckt av ® ugor. Det har inte 

gått att bevisa brott eftersom ingen kan 
pekas ut som misstänkt i den anonyma 
trollsvärmen.

SHERELE MOODYS LIV ONLINE är också 
hotat av trollningar som systematiskt 
missbrukar internetforumens regelsystem. 
Hennes konton massrapporteras för att 
ha brutit mot policyn om hate speech, när 
innehållet endast handlat om mäns våld 
mot kvinnor och barn. Under en vecka 
hade hon fått sex Facebookbans. Målet är 
att få hennes konton nerstängda och där-
igenom tysta kvinnor som tar upp frågor 
om könsrelaterat våld. 

HUNDEN BLEV FÖRGIFTAD, 
HÄSTEN HITTADES DÖD
Journalisten Sherele Moody 
från Australien grundade Red 
Heart Campaign för att ge plats 
åt mardrömsskildringar från 
kvinnor och barn som överlevt 
mäns våld. Ju större genomslag 
berättelserna fi ck, desto våld-
sammare blev skitstormarna 
av misogynt hat i de digitala 
fl ödena. Men hatet stannade 
inte i cybervärlden.

inzoomat

ANTIKROPPAR
MOT VIRALT KVINNOHAT
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VAD ÄR PROBLEMET MED EN
PORRSKADAD BARNDOM?
Barn ska inte porrsurfa i förskolan och skolan. En oförarglig ståndpunkt kan tyckas. Kanske rentav en självklarhet, 
som ingen skulle motsätta sig i salongsfähiga sammanhang. Men, nej, det är en högst kontroversiell åsikt, som 
man inte kan yttra utan att ådra sig spott och spe. Sedan organisationen Porrfri Barndom bildades 2017 har en 
motrörelse för att motverka deras mål vuxit fram.
TEXT: HELENA BRORS  |  FOTO (ARKIVBILD): PXHERE

P ORRFILTER ÄR FEL, för Porrfri 
Barndom och alla som håller 
med dem är töntar.« Ungefär så 

kan man sammanfatta budskapet från 
svenska porr� ltermotståndare. Några 
exempel från Twitter: 

»Är det bara jag som får Hem & Skola-
vibbar av Porrfri barndom?« 

»Porren är dagens motsvarighet till 
videovåldet och den farliga hårdrocken. 
Tänk på barnen-hysterin har nu spritt sig 
till högsta politiska nivå.« 

»Tänk att vara utbildad krimonolog 
som Nina Rung och kunna göra vettiga 
saker men helt väljer att spola ner det 
bara för att hon kom på hennes man med 
att runka till double penetration och sen 
förklara krig mot porren.« (OBS! Det 

granskat

»PORR ÄR BRA FÖR BARN«

Porrförsvararnas nya väckelse-
rörelse tänker också på barnen, 
säger de. Därför vill de vägra 
porrfi lter på förskolor och skolor.
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som påstås i denna tweet saknar verklig-
hetsgrund, reds anm.) 

DET ÄR SANT ATT ultrakonservativa miso-
gynister använder »skydda barnen« som 
ursäkt för allsköns otäckheter. Men andra 
schatteringar av misogynister använder 
det som ursäkt för att kunna avfärda hela 
tanken på att skydda barn som en höger-
konspiration. Man vill ju inte förknippas 
med The Simpsons-pastorskan Helen 
Lovejoys »Won’t somebody please think of 
the children?« och göra sig skyldig till pek-
pinnar, alarmism eller rentav moralpanik.

Elza Dunkels, docent i pedagogiskt 
arbete, gjorde sig känd på 2000-talet 
genom att försvara nätmobbning med 
att vuxna borde sluta tolka barns jargong 
utifrån sina egna värderingar. Numera 

bekämpar hon porr�lter för glatta livet. 
2017–2020 var hennes huvudargument 
att de är så ine�ektiva att de �ltrerar bort 
icke-pornogra�skt innehåll medan de 
släpper igenom pornogra�skt innehåll. 
Vidare menade Dunkels att porr�lter 
invaggade lärare och föräldrar i en falsk 
trygghet, att »�lterlobbyn göder porr-
industrin« samt att allmänheten skulle 
lyssna på henne i stället för på sagda lobby 
eftersom hon »representerar kunskap«.
Med sig hade Dunkels ett enat porrliberalt 
kommentariat. »Det är inte statens roll 
att avgöra vad vi får och inte får titta på« 
skrev representanter för CUF i Expressen. 

PORRENTUSIASTEN (hennes eget ordval) 
Myra Åhbeck Öhrman twittrade om »den 
här avarten av porrmoralister«. Att beskriva 

FEJKAD FAKTAKOLL
Det anonyma Instagramkontot @enligt_porrforskningen utger sig för 
att vara »en kunskapsbank om porr som är relevant för oss som lever 
i Sverige på 20-talet«. I sitt jungfruinlägg gör personen/-erna bakom 
@enligt_porrforskningen gällande att de kollegialt granskade vetenskap-
liga publikationer som visar att porrkonsumtion har skadeverkningar är 
helt oapplicerbara på svenska förhållanden, för här är vi sekulariserade och 
har obligatorisk sexualundervisning. Dessutom avfärdas studier utförda 
på värnpliktiga i USA om porrkonsumtionens koppling till kvinnohat 
med argumentet att USA på den tiden fortfarande hade allmän värn-
plikt och ingen internetporr. Sammanfattningsvis: Svenska barn tar inte 
skada av att se på porr för svenska barn har fått ypperlig svensk sexual-
undervisning och svenska barn behöver kunna porrsurfa i skolan för 
svensk sexualundervisning är bristfällig i sin brist på porr.  

Enligt @enligt_porrforskningen är Statens medieråds »Ungar & medier 
2019« porrforskning. Däremot menar @enligt_porrforskningen att nedan-
stående vetenskapliga studier inte är att betrakta som porrforskning: 
■ Folkhälsomyndighetens »Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

i Sverige 2017«. 

■ Goran Koletićs »Longitudinal associations between the use of sexually 
explicit material and adolescents’ attitudes and behaviors: A narrative 
review of studies.« (2017). 

■ Warren Binfords »Viewing pornography through a children’s rights lens.« 
(2018). 

■ Magdalena Mattebos m.fl.:s »Pornography consumption and psychoso-
matic and depressive symptoms among Swedish adolescents: a longitu-
dinal study.« (2018). 

■ Carl Göran Svedins, Ingrid Åkermans och Gisela Priebes »Frequent users 
of pornography. A population based epidemiological study of Swedish 
male adolescents.« (2011). 

■ Lotta Löfgren-Mårtensons och Sven-Axel Månsons »Lust, Love, and 
Life: A Qualitative Study of Swedish Adolescents’ Perceptions and 
Experiences with Pornography« (2013).

det våld kvinnor utsätts för i pornogra� 
var enligt Åhbeck Öhrman »en fullständigt 
vidrig och ohederlig härskarteknik de 
(S-kvinnor och Unizon) sysslar med för 
att tysta meningsmotståndare.« 

Dunkels suckade över att hon och 
motståndarsidan inte förstod varandra 
över huvud taget – hennes sida var ju inte 
för porrsurfande i skolan, utan invände 
bara mot uppfattningen att skolporr�lter 
skulle ha avsedd verkan. Invändningen 
hörsammades. På DN Debatt i december 
2020 fastslog S-representanter att »(e)xakt 
hur det (att skydda barn mot porrindustrin) 
ska lösas, om det ska vara med hjälp av 
bank-ID eller en annan teknisk lösning, 
skulle behöva utredas«. 

Då eskalerade �lteropponenterna. Nu 
är de öppna med att de motsätter sig skol-
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granskat
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porr�lter, inte främst för att de tycker att 
dylika �lter �ltrerar bort fel saker, utan 
för att de vill att barn ska ha möjlighet att 
porrsurfa i skolan. Argumentet om falsk 
trygghet är fortfarande i bruk, nu med 
tillägget att föräldrar måste tala om porr 
med sina barn medan de konsumerar porr 
tillsammans. I februari i år skrev Dunkels 
tillsammans med RFSU-exponenterna 
Siri Lindqvist och Eli Linderholm på GP

Debatt att skoldatorer bör släppa igenom 
porr för »(n)ordisk forskning visar tydligt 
att unga kan skilja mellan fakta och �ktion 
och att de inte tar porr som en slags san-
ning« och att det är nyttigt för elever att 
ha »icke-skambeläggande samtal« om sitt 
porrsurfande med lärare. Att på skoltid 
onanera till förtryckande företeelser som 
kränker mänskliga rättigheter skulle 
alltså vara ofarligt eftersom det rör sig om 
�ktiva företeelser.     

I JUNI I ÅR skrev Lotta Ilona Häyrynen en 
text i DN Kultur, där hon tyckte sig se en 

direkt koppling mellan Porrfri Barndom 
och ett homofobiskt lagpaket stiftat av 
Viktor Orbán. Syftet med den ungerska 
lagstiftningen är att »skydda barnen«, 
skrev Häyrynen. Av det drog hon slut-
satsen att svenska insatser för att �ltrera 
bort material såsom Teenage Assholes 
Wrecked och Painal Personi�ed från 
skoldatorer är ett uttryck för national-
konservatism samt att Porrfri Barndom 

kräver att RFSU inte längre ska kunna 
ge sexualundervisning i skolor (i senare 
upplagor var Porrfri Barndom utbytt mot 
»porrkritiska debattörer«).  

Enligt den ungerska skattemyndigheten 
drar landets sexindustri in motsvarande 
en miljard amerikanska dollar om året. 
Vore Viktor Orbán emot sexhandel så 
skulle han för länge sedan ha krossat den 
ungerska sexindustrin som han har kros-
sat landets fria medier och teatrar. 2016 
skatte®ydde den amerikanska pornografen 
Dan »Porno Dan« Leal till Ungern, där 
han bedömde att han kunde upprätthålla 

sitt porrimperium utan byråkratiska besvär. 
Orbán tog emot honom med öppna armar 
och �ck löften om hundratals pornogra-
�ska arbetstillfällen.

– I utbyte mot miljontals dollar och 
löften om att bara ge jobb till ungrare 
beviljar Orbán mig skydd, sa Leal i en 
intervju med nyhetsbyrån BosNewsLife i 
april 2018 och berättade vidare att endast 
rasrena magyarer medverkade i hans porr-
produktioner. De är alla ungerska. Det är 
en del av överenskommelsen.     

VEM VILL INTE att sånt här ska �ltreras 
bort från svenska förskolor och skolor?

PORRLIBERALISMEN – GAMMAL, GAGGIG OCH GEGGIG
Anti-filterlobbyn spinner 
vidare på en kär gammal 
tradition av opinionsbildare 
som argumenterade mot 
ett förbud mot innehav av 
barnpornografi på 1990-
talet. När Stockholms tings-
rätt 1993 vägrade utlämna 

kopior av barnporrfilmer till pedofiler fastslog Justitie-
kanslern att tingsrätten bröt mot o²entlighetsprincipen 
genom att förvägra allmänheten o²entliga handlingar. 
Flera års barnporrdebatt med avslagna riksdagsmotio-
ner följde. Dåvarande justitieminister Gun Hellsvik sa 
att innehavskriminalisering skulle förstöra framtiden för 
barnen i porrfilmerna, att ett förbud vore en snabb lös-
ning som skulle sopa problem under mattan samt att en 
debatt skulle göra mer nytta än konkreta åtgärder. 

Yttrandefrihetsutredningens ordförande Hans Schöier 
skrev i Expressen att innehavsförbud bara skulle över-
föra spridningen till datorer. Professorn i stra²rätt Nils 
Jareborg sa att förbud vore »ett led i en deprimerande 
utveckling att ta till stra² för att lösa sociala problem«. 
»Det är trots allt inte graden av indignation och upprörd-
het över barnporrens vidrighet som bör vara avgörande 
för ett beslut om grundlagsändring«, skrev dåvarande 
allmänhetens pressombudsman Pär-Arne Jigenius i 
en debattartikel i Göteborgs-Posten. I FiB Kulturfront 
ansåg Anders R Olsson att innehavsförbud helt skulle 
urholka tryckfrihetsförordningen och att det vore e²ek-
tivare att ge barnporrens upphovsmän vård i stället för 
fängelse. »Varför driver inte Rädda Barnen, drottning 
Silvia, Lisbeth Palme eller kårerna av nyhetsreportrar 
och politiker krav på en sådan reform?« undrade Olsson.   

         Porrfiltermotståndarna vill att barn ska 
ha möjlighet att porrsurfa i skolan och tycker att 
föräldrar måste tala om porr med sina barn 
medan de konsumerar porr tillsammans.

IL
L

U
S

T
R

A
T

IO
N

: F
R

X
P

IC
S

F
L

A
S

H



13Kvinnotryck 3-2021

F
O

T
O

:
F

R
ID

A
 E

K
M

A
N

uttalat

reformer som inte medför något gott för 
kvinnor och barn men fungerar svinbra 
som kuliss för kamp? Det låter ju så bra 
och landar rätt i politikernas rum i deras 
jakt på »reformer« och »lösningar«. Och 
det känns ju så skönt för den som säger 
det. Tänk att hitta formeln för att verka 
radikal och vara extremt pleasande 
i en och samma skepnad!

ETT STORT HOPP i mörkret � nns dock 
för framtiden: Det 40-punktsprogram 
som regeringen förde fram i början av 
sommaren. Där märks en insikt om att ett 
verksamt arbete mot mäns våld mot kvin-
nor startar i starka åtgärder för kvinnors 
frihet och frid, inklusive barnens. 

NÄR JAG SÅ LÄSER att den andra stora 
organisationen som samlar kvinno- och 
tjejjourer hälsar detta viktiga program 
med glädje över att det »förebyggande 
arbetet« givits plats, då förstår jag att 
Roks även framåt kommer att vara 
ensamma i kampen.

UPPENBART ÄR OCKSÅ att vi inte kommer 
att få några priser för vår kamp i den 
här världen. Vi kommer inte att ses som 
härliga kämpar för kvinnor utan som 
bråkiga, obekväma och kanske riktigt 
farliga kvinnor och tjejer. Men det är sen 
gammalt och just därför behövs vi. Låt det 
bli glöden i det fortsatta arbetet! 

OCH FÖR ATT FÖREBYGGA att vi inte själva 
blir tokiga i mötet med allt som kommer 
att följa på SoL 5 kap § 11a, ta en syster 
i hand och arbeta tillsammans i jouren! 
Kunskap, trygghet, stöd – för henne! 
Det är Roks!

JENNY WESTERSTRAND
Ordförande i Roks

Roks vill inte snacka 
med killar om deras våld!
SOL KAP 5 § 11 A. Så stavas det 

största bakslaget för Sveriges 
kvinnor och barn på mycket länge. 

Det är namnet på den bestämmelse som 
anger att socialnämnden har i uppgift 
att verka för att »den som utsätter eller 
har utsatt närstående för våld eller andra 
övergrepp ska ändra sitt beteende«. 
Reformen ingår i den stora drive för 
»förebyggande arbete« mot mäns våld 
som kom på plats med januariöverens-
kommelsen.

DET MÄRKLIGA ÄR att det saknas evidens, 
robusta bevis, för att åtgärder vidtagna i 
förebyggande syfte fungerar. Ändå står 
vi här med en bestämmelse som säger att 
landets alla socialtjänster ska lägga kraft 
och resurser där. På männen. I samtal.
Forskaren Sara Helmersson visar också 
i sin avhandling Mellan systerskap och 
behandling (2017) att socialtjänstens 
stödverksamhet tycks värdera samtal med 
män som statusgivande. 

SÅ HUR hamnade vi här? 

JA, INTE VAR DET Roks fel. Roks har ensamt 
och modigt genom alla år argumenterat 
mot mycket starka röster och upprepat att 
det som verkligen gör skillnad är stöd till 
utsatta kvinnor och barn. 

MEN DET ÄR DESSA rösters tid nu. De 
hördes tydligt på organisationen Mäns 
webbkonferens Hur pratar vi med killar om 
deras våld?. Att våld skadar och dödar, är 
kriminellt och ett gigantiskt problem för 
kvinnor gick knappt att skönja i myset 
mellan de medverkande. 

HUR SKA ROKS, som hellre serverat kun-
skap än lösningar, stå upp mot alla peppiga 
och lösningsorienterade buzz-ord om 

Roks står för kunskap 
istället för peppiga och 
lösningsorienterade 
buzz-ord som fungerar 
svinbra som kuliss för 
kamp men inte medför 
något gott för kvinnor 
och barn.
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         Jag har alltid 
ställt mig utanför och 
det finns något bra 
med det, men det finns 
också en avsaknad av 
gemenskap. Varför kan 
inte jag bara lalla med 
någon jävla gång?
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närkontakt

HADE JAG INTE VARIT med 
och uteslutit Ellen Jelinek
ur Kåta tjejma¸an någon 
gång under det sena åttiotalet 

under en av våra ack så medelklasspräktiga 
»mellanmålsmöten« då allt handlade om 
att »prata ut« och att tala sönder våra 
»relationer« skulle jag aldrig kunnat 
skriva den här texten.

Hade jag inte gått i Sollentunaskolan 
Turebergsskolan som i dag är riven för att 

DET SLUTNA RUMMET

De flesta kan nog erkänna att de någon gång i livet känt sig utstötta. Men hur många vill erkänna att de också 
varit med om att stöta ut någon? Linda Skugge svettas inför samtalet med Ellen Jelinek. Hon skäms för att hon 
en gång i tiden uteslöt den numera uppburna Dramatenskådisen ur sitt kompisgäng. Men Ellen Jelinek börjar 
med att rannsaka sig själv. Även hon har varit med om att stänga ute en tjej under skoltiden, fast det fattade 
hon inte då. Idag fattar hon vad kvinnosolidaritet betyder.
TEXT: LINDA SKUGGE¤|¤FOTO: SEVERUS TENENBAUM

på nytt byggas upp som ett hightech-häkte 
bestående endast av glas och betong (och 
där man ibland kvällstid kan se ®ickvänner 
till de intagna värstingmännen stå nedan -
för fönstren och skicka upp något som 
förmodligen är kärleksförklaringar men 
lika gärna kan vara kodspråk för vad som 
helst från langning till rymningsplaner).

Hade jag inte tyckt så förbannat synd 
om mig själv, trots att inget fanns att tycka 
synd om för att jag var proppmätt och 
bodde på rätt sida om Malmvägen, skulle 
jag aldrig ha blivit författare.

Hade jag varit det minsta lyhörd och 
insett att Ellen Jelinek var ensam på riktigt, 
och inte som jag, som bara kände mig 
ensam, och umgåtts med henne och vår 
gymnasieskolas »Cure-gäng« som jag 
förmodligen haft otroligt mycket gemen-
samt med, skulle jag inte haft behov av 
att skriva en enda rad. Då hade jag aldrig 
behövt säga upp bekantskapen med mina 
»Carola-vänner«, klätt mig i den där 
Dinosaur Jr-tröjan och gått ensam på kon-
serter för att »trä�a dem som var som jag«.

DE VÄNNER JAG ÄLSKAR MEST är de som 
verkligen utmanar mig, som säger emot och 
bråkar och stångas och gör det obekvämt. 
Som hon som alltid säger »skärp dig« 
när jag gnäller om mina lyxproblem. Som 
han som alltid tar ner mig på jorden och 
krossar alla mina argument och teser.

Jag älskar även dem som alltid utmanar 
genom sina vassa tankar och re®ektioner. 
En sådan är Jelinek. Att hon dessutom 
så ofta när vi ses i större grupper brukar 
säga att hon och jag gick i samma klass 
sedan lågstadiet och att allt jag skrivit är 
sant, att hon är mitt vittne, är dessutom 
helt oemotståndligt. Men även lite otäckt. 
Med tanke på att jag var med och stötte 
bort Jelinek. Så jag vet att jag inte är värd 
hennes vänskap, och vet också att svetten 
som rinner ner längs ryggen när vi ses 
i Sollentuna centrum inte beror på den 
rekordvarma sommardagen. Utan på att 
jag skäms som en liten hund, och inte blir 
det bättre när hon genast börjar prata 
om vad som var sämst med att växa upp 
i Sollentuna. Hon sätter sig mitt emot 

ATT UTESLUTA ELLER ATT UTESLUTAS, DET ÄR FRÅGAN
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mig intill akvariet på Balders café, som 
fanns redan på »vår« tid, och säger att det 
sämsta var att lärarna var så dåliga på att 
hantera alla barn som kom som ®yktingar 
från krigsdrabbade länder och bara stop-
pades in i klassen och sedan var det bra 
med det. Som om integration var något 
som bara �ck lösa sig bäst det ville.

– Det är något jag tänkt jättemycket på 
och bearbetat i samband med pjäser jag har 
gjort, fortsätter hon. En pjäs vi gjorde hette 
»Kriget har inget kvinnligt ansikte«. Då 
tänkte jag mycket på att man inte vet vem 
man går bredvid. Jag var ganska oempatisk 
som barn, och kunde inte förstå vad de 
här barnen hade genomgått eller hur 
deras hem såg ut. Så även om vi sågs, så 
hade det gagnat mig och min förmåga 
till empati och förståelse för världen om 
någon hade berättat vad som pågick i 
Libanon. Då hade jag förstått, där har jag 
ganska mycket skuld. Varför berättade 
ingen det här för mig?

JAG MINNS MYCKET VÄL vem hon syftar 
på, ®ickan som kom från Libanon och 
började i vår klass och jag var så sinnes-
sjukt okunnig och kom från en sådan 
skyddad medelklassmiljö att jag bara 

tänkte att »hon luktar krydda, fy fan vad 
äckligt«. 

Varför berättade ingen lärare något om 
det här, tror du? Var det tidsandan?
– Nej, jag tror att det är likadant i dag, 
men att barnen ändå är mer upplysta. Det 
�nns ett jättehemskt exempel från när 
®ickan från Libanon berättade en massa 
saker. Hon sa att hennes farbror hade mas-
kar på sig när han låg ner, och vi sa bara 
att hon ljög. Men så fattade man senare 
att det var likmaskar. Jag begrep det inte 
då, hon hade handsvett och jag tyckte det 
var äckligt, men det var ju hennes trauma! 
Tänk om man bara hade pekat på en karta 
och berättat om Libanon. Men istället 
slängde man in alla i samma klass och 
tänkte att bara barn får en fotboll så går 
det ihop, men det är inte sant. De hade 
behövt upplysa oss. 

– Något annat som vad dåligt med 
Sollentuna var den sociala hierarkin som 
var baserad på pengar och inte på kultu-
rellt kapital. Det fanns bara pengar och 
en empatilöshet som jag inte drabbades 
av utan blev en del av. Jag tyckte inte alls 
om att vara ung i Sollentuna, jag borde 
ha dragit tidigare. Det är spännande med 

folk som säger att de inte ångrar något 
i sitt liv, det är så fascinerande för jag 
ångrar jättemycket. Som jag hade kunnat 
göra annorlunda och som hade gjort att 
jag utvecklats och mognat snabbare.

Vad ångrar du?
– Jag borde ha gått gymnasiet inne i stan. 
Jag sökte faktiskt till Södra latins teater-
linje och det här har jag aldrig berättat 
för någon men jag visste ju ingenting och 
hade tittat på en �lm med James Dean
och jag tyckte han var så cool och skrev av 
hans repliker på ett papper och så spelade 
jag James Dean i min pappas röda jacka 
som intagningsprov på Södra latin.

Haha! Det borde du ha kommit in på.
– Jag var för osäker och jag sa inte till 
någon att jag skulle söka. Jag vågade inte 
riktigt men jag ville. Och ibland undrar 
jag hur mitt liv sett ut om jag hade gått 
Södra latin. Jag tror att jag varit väldigt 
annorlunda och sluppit mycket besvär 
och osäkerhet. Jag ångrar även att jag inte 
lyssnade mer på äldre människor. Det är 
också en rädsla, att ha ett extremt självförakt 
blandat med hybris. 

– Att tro att man ska klara allt själv, det 
är ett otroligt dåligt livsrecept. Det är en 
grej jag jobbar med fortfarande. Det är en 
Sollentunagrej för mig, att inte våga berätta 
när man känner sig ledsen och svag. Jag 
har bara hållit det inom mig, och det gör 
jag tyvärr fortfarande. Att våga släppa in 
folk vill jag bli bättre på.

         Det är spännande med folk som säger att 
de inte ångrar något i sitt liv, det är så fascinerande 
för jag ångrar jättemycket.

närkontakt
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Släpper du in folk i ditt jobb?
– Jag är som bäst när jag jobbar, när jag 
har en uppgift, när jag har fått skrivna 
repliker, när jag vet vad jag gör på jobbet. 
Då är jag i mitt esse, då kan jag vara både 
sårbar och öppen, fråga saker. Men privat 
kan jag vara ytlig och stängd. Ingen skulle 
beskriva mig så, utan det är mina egna 
hårda ord. På scenen kan jag vara vidöppen 
för då kan jag alltid skylla på att det är 
någon annans ord. Då är jag inte rädd.

Vad blev bättre efter metoo?
– Det förändrade mycket, monumentalt. 
Det är fantastiskt och en revolution, men 
det som har hänt inom mitt yrke är att den 
kvinnliga solidariteten har slagit i taket på 
ett sätt som är enastående. Nu har man 
förstått och identi�erat de mönster, jag 
säger inte att de är borta, jag säger inte 
att du inte hela tiden måste prata om 
det, men jag känner helt plötsligt att jag 
förstår många av de kvinnliga beteenden 
som jag förut förkastat.

Som till exempel?
– Smöra för män, makten, göra sig till 
och kokettera för att få förmåner. Helt 
plötsligt har jag fått ett förstående och 
ett förlåtande öga för det. De kvinnorna 
navigerade i de vatten som de hade. 
Sedan har jag själv alltid simmat mot 
strömmen. Och det säger jag med stolthet 
och idioti.

Menar du rent karriärmässigt?
– Nej, inte bara i karriären, det är också 
en Sollentunagrej. Jag har aldrig kunnat 
vara med i en grupp, jag har aldrig gått 
i demonstrationståg. Jag har alltid ställt 
mig utanför och det �nns något bra med 
det, men det �nns också en avsaknad av 
gemenskap. Varför kan inte jag bara lalla 
med någon jävla gång?

Ja, men så där är jag också. Livet blir ju 
lättare om man följer med strömmen, 
då lugnar sig golvet. Jag menar inte 
karriärmässigt egentligen, men det 
måste vara lättare.
– Vi kvinnor har alltid haft väldigt vässade 
armbågar inom teater och �lm, och nu 
ser jag plötsligt det med en solidarisk 
känsla. Solidariteten som uppstått är så 
inspirerande, jag känner själv hur det 
förändras. Vad som är viktigt nu är bara 
att vi inte skapar en ny tystnadskultur, nu 
har vi tittat på mäns beteende, nu kanske 
vi ska titta på vårt samklangsbeteende. Det 
tycker jag är jätteviktigt.

Vad menar du med det?
– Vilka strukturer upprätthåller vi 
kvinnor? Visst vill vi vara jämlika men vi 
vill också ha upphöjda män med pengar 
och status. Det är en sexuell sak kanske, 
men då måste vi erkänna det, eller är det 
statusmässigt i ett samhälle att vi vill ha 
starka män?

Så är det nog, tyvärr. Men temat för det 
här numret handlar om mäns rätt och 
kvinnors fel. Som att män får stöd av 
staten när de blir uthängda för våld och 
övergrepp och stöd via statliga medel 
när de spöat kvinnor (finns massa 
satsningar för just våldsamma män) – 
samtidigt som kvinnor jagas över hela 
internet av män som skriker att allt är 
deras fel och att de är fulla av fel (fula, 
feta, gamla, äckliga, korkade etcetera). 
Vad tycker du om det?
– Kvinnor måste i dagsläget gå utanför 
lagens ramar och praktisera viss civil 
olydnad. Det är och har länge varit uppen-
bart att dagens lagar är otillräckliga och 

         Skydda, lyssna på och respektera kvinnor 
nu! Ord som används om kvinnor på nätet är 
oacceptabla och ett ständigt hot och påminnelse 
om det våldskapital som många män innehar.

JELINEK FRAMFÖR KAMERAN (I URVAL)

■ Underbar och älskad av alla – romantisk komedi, regi Hannes 
Holm, baserad på Martina Haags roman med samma titel (2007)

■ Cockpit – långfilm i regi av Mårten Klingberg med Jonas Karlsson 
i huvudrollen (2012).

■ Äkta människor, TV-serie (2012–2014).

■ Hinsehäxan, TV-serie (2012).

■ Fröken Frimans krig, älskad och rosad TV-serie om en liberal 
kvinnorättskämpe spelad av Sissela Kyle (2013–2017). 

■ Solsidan, TV-serie (2019).
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i vissa fall rent kvinno�entliga. Lagarna 
behöver tänjas, belysas och ändras för att 
riktiga förändringar ska komma till stånd. 
Skydda, lyssna på och respektera kvinnor 
nu! Ord som används om kvinnor på 
nätet är oacceptabla och ett ständigt hot 
och påminnelse om det våldskapital som 
många män innehar.

Du har beskrivit tiden på scenskolan 
som hemsk. Vad var det som hände?
– Jag tyckte att scenskolan var jättesvår, 
jag var obearbetad, inte så medveten. Och 
helt plötsligt börjar någon dra i dina inre 
känslor och du ska säga det högt. Jag hade 
behövt en psykolog vid sidan av scenskolan 
för jag var inte redo för alla känslor och 
jag kunde inte hantera de människorna. 
Jag trivdes inte men det gick ändå bra. 
På scenskolan andra året så föll polletten 
ner. Då spelade vi Tjechov och då kände 
jag för första gången att det här var riktigt 
häftigt. Jag �ck en aha-upplevelse på scenen 
där jag kände att jag nog hade något. 
Sedan blev jag med barn och vågade inte 
berätta det. I samma veva började jag käfta 
emot och ifrågasätta mycket gällande hur 
de rollbesatte och annat. Kort efter det 
blev jag uppkallad till rektorn där han 
bara sa att du ska sluta.

Men så får man ju inte göra!
– Nej, så får man inte göra. Det var en 
kamp som hette duga och den har präglat 
mig mycket. Jag ångrar lite att jag inte 
skrivit ner allting. Det var faktiskt fruk-
tansvärt jobbigt. De sa till mig då, som 
jag sa i sommarpratet, det är dags för dig 

att gå hem nu. Ingen i din klass tycker om 
dig. Du ska skylla på ditt barn. Jag visste 
också i och med att jag var med barn att det 
här var min chans. Jag kan inte bara lägga 
av nu och sluta med skådespeleriet. Så jag 
tog själv reda på mina rättigheter och upp-
täckte snabbt att så får man verkligen inte 
göra. På grund av att ingen ville gå med mig 
�ck jag göra mitt eget schema. Jag �ck ringa 
upp alla lärare och fråga »hej kan du tänka 
dig att ha scenframställning med mig«?

Här börjar jag om möjligt svettas ännu 
mer, med tanke på att hennes berättelse 
slår an något inne i mig, djupt … och 
obearbetat. Som handlar om att ute-
slutas. Upprepningen av en uteslutning 
från gruppen. Men jag klarar inte av att 
gå så nära brännpunkten, så jag frågar 
bara hur hon stod ut.
– Det var faktiskt väldigt nedbrytande, 
svarar Ellen. Jag mötte mina klasskom-
pisar i matsalen och ingen tittade på mig 
trots att jag grät, och så var jag med barn. 
Det är inte så att jag tycker synd om mig 
själv idag över det här, men att skolan 
tillät det. Om rektorn hade agerat så i dag, 
hade han fått avgå. Han gjorde likadant 
med en tjej i klassen under mig och hon 
tog livet av sig. Det var faktiskt en hemsk 
tid på scenskolan och Dramaten blev min 
räddning. De tog emot mig, och jag upp-
täckte att alla inte är perfekta. Alla är inte 
elaka som håller på med teater. Det �nns 
ganska många människor med defekter, 
tillkortakommanden, jag var så glad för 
det. Och den lojaliteten sitter i. Det är 
mycket mer än en anställning för mig.

Du blev anställd på Dramaten ganska 
omgående, va?
– Ja, de var där och tog mig innan min 
examen.

Det måste ha varit underbart.
– Det var helt fantastiskt. Jag tror att de 
hade fått nys om mig via Björn Granath
som jag �ck gå själv hos och få undervis-
ning av. Han jobbade på Dramaten och 
jag tror att det var han som sa åt dem att 
kolla på mig för att jag var bra.

Hur mycket tänker du på ödet? Att du 
på grund av allt det dåliga fick det bra?
– Absolut gör jag det. Det är häftigt när 
man tänker på det. Scenskolan var asjobbig 
men jag tog mig igenom den i alla fall. 
Och det har präglat mig.

EFTER ATT HA KÖRT OMKRING i våra 
gamla Sollentuna-hoods för fotografe-
ringen försöker jag lugna ner mig genom 
en sista tanke, ett slags magiskt tänkande, 
eller tröst, eller förklaring, trots att jag 
aldrig kommer att förlika mig eller förlåta 
mig själv för att jag var med och frös ut 
Jelinek ur vårt kompisgäng. Men så här 
tänker jag: hade jag inte varit med och 
uteslutit Jelinek ur Kåta tjejma¸an någon 
gång under det sena åttiotalet under en 
av våra »mellanmålsmöten« så hade hon 
kanske inte blivit skådis och då hade vi 
inte kunnat njuta av hennes så fantastiska 
�ngertoppskänsla för de riktigt starka 
känslorna. De som tangerar skratt och 
gråt och ensamhet och den nattsvarta 
övergivenheten.

JELINEK PÅ SCENEN (I URVAL)

■ Kärlek och politik av Friedrich Schiller, regissör Hilda Hellwig, 
Dramaten (2006).

■ Den girige av Molière, regissör Gösta Ekman, Dramaten (2009 och 
2015).

■ Fanny och Alexander av Ingmar Bergman, regissör Stefan Larsson, 
Dramaten (2012 och 2016).

■ Maj, baserad på Kristina Sandbergs romantrilogi om hemmafrun Maj, 
regissör Ellen Lamm, Dramaten (2020).

■ Liv Strömquist tänker på sig själv, en tragikomisk revy som utgår från 
seriealbumet »Den rödaste rosen slår ut«. Om längtan efter äkta kärlek 
i en artificiell tillvaro där människan reducerats till antingen konsument 
eller konsumtionsartikel. Regissör Ada Berger, Dramaten (2020, ny-
premiär 2021). 
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ELLEN JELINEK

ÅR: 47

BOR: Södermalm, Stockholm

GÖR: Skådespelerska

VILL: Filma, podda, spela allt

FEMINISTISK FÖREBILD: Marie-Louise 
Ekman

MOTTO/CREDO: Livet är inte bara 
glass och småkakor

AKTUELL MED: spelar Maj i Kristina 
Sandbergs föreställning med samma 
namn samt medverkar i »Liv Ström-
quist tänker på sig själv« på Dramaten 
och har podden »Kuddrummet« till-
sammans med Tanja Lorentzon.
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verklighetschecken

SÅ HÄR GJORDE VI

L INDA OCH EMMA vill bara ha sina för-
namn i tidningen. Det är en säkerhets-
åtgärd. En gång � ck en av deras ideella 
jourkvinnor sin adress uthängd på 

Flash back. En annan gång skrev någon kvinno-
jourens adress på Flashback. Det visade sig vara fel 
adress, men var ändå obehagligt.

I övrigt har kvinnojouren i Umeå varit förhållan-
devis förskonad från häxjakter och drev, åtminstone 
de senaste femton åren. 2005 medverkade några 
av de dåvarande joursystrarna i SVT-programmet 

I Umeå fi nns en av Sveriges äldsta 
kvinno jourer. De har starkt stöd, både 

från befolk ning och kommun. Det betyder inte att de är förskonade 
från hot och drev. Just nu arbetar Kvinnojouren i Umeå med en 
förstudie som kan hjälpa förföljda kvinnor.
TEXT OCH FOTO: MARJA BECKMAN

Könskriget. Linda var engagerad i jouren även då 
och minns det som en tung tid. 

– En sådan sak hade varit ännu värre idag. Då 
var det bara tidningarna och SVT som jagade oss. 
Bloggar och Twitter fanns inte då. Men sedan dess 
� nns en vaksamhet hos oss, säger hon.

MORGONSOLEN LYSER ÖVER den västerbottniska 
staden när Kvinnotryck kommer på besök. På 
Rådhustorget i centrala Umeå syns lekande barn 
under Camilla Akrakas skinande Metoo-puma. 
Samhället har börjat öppnas igen efter pandemin, 
och jourkvinnorna befarar att en stor arbetsbörda 
väntar.

– Vi har mött kvinnor som har brutit en relation, 
men som har gått tillbaka till mannen under pandemin 
eftersom de känt sig isolerade. Han är den enda som 
bryr sig om mig, kan de säga, berättar Linda.

Vi har slutat gå ut med våra efternamn
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OM KVINNOJOUREN 
I UMEÅ

Hur länge har ni funnits?
Sedan 1979.

Antal anställda? 5 heltids-
tjänster fördelade på 7 
personer.

Finns skyddat boende? Ja, 
i det egna huset finns två 
lägenheter, plus en extern 
lägenhet som är anpassad 
till personer med funktions-
hinder.

Antal medlemmar? I juni 
2021 hade jouren 58 aktiva 
medlemmar. Eftersom Umeå 
är en studentstad är genom-
strömningen av medlemmar 
stor.

Antal stödsökande hittills 
(i år)? Cirka 165. De brukar 
årligen ha mellan 300 och 
400 stödsökande och antalet 
har inte förändrats under 
pandemin.

Vissa stödsökande kan få 
hot, skitsnack och förtal från 

alla möjliga håll. De har inte bara en 
förövare, utan förföljs av ett stort 
gäng landsmän efter att de har 
lämnat en våldsam relation.

På dörren till barnens 
lekrum har stödsökandes 
barn fått lämna sina avtryck.
FOTO: PRIVAT

KVINNOJOUREN I UMEÅ grundades redan 1979 och 
har ett gott rykte i sin kommun. I maj �ck de det 
glädjande beskedet att kommunen vill öka sin �nan-
siering under 2022. Jouren hoppas kunna utveckla sin 
verksamhet i ett så kallat IOP – idéburet o�entligt 
partnerskap. 

De samarbetar med socialtjänsten, men värnar 
sitt oberoende. Även kvinnor som inte går via soci-
alen är alltså välkomna att söka stöd och boende. 
Strukturellt skiljer sig kvinnojouren i Umeå också 
från de ®esta andra jourer: De har en platt organisa-
tion utan styrelse. De har heller inga betalande stöd-
medlemmar. För att bli medlem måste du vara aktiv.

Eftersom Umeå är en studentstad är genom-
strömningen stor och antalet medlemmar varierar 
från termin till termin. Medelåldern i jouren är låg. 
Deras tio veckor långa studiecirkel har ungefär 20 
deltagare per termin. Intresset för studiecirkeln är 
stort, trots att alla inte hinner börja arbeta aktivt i 
jouren efteråt.

– Studiecirkeln kan ha bidragit till att många här 
arbetar för våra frågor, så vi har börjat se den som 
folkbildning. Umeå har länge varit en politiskt 
aktiv stad, säger Emma.

JOUREN ÄR INDELAD i grupper som arbetar själv-
ständigt med olika frågor. Juridikjouren består till 
exempel av juridikstudenter som erbjuder gratis 
juridisk rådgivning till kvinnor. SKSE-gruppen 
riktar in sig på kvinnor med erfarenhet av prostitu-
tion och människohandel. Nyligen startades också 
en grupp där nyanlända kvinnor får möjlighet att 
lära sig cykla.

TEMAT FÖR DETTA NUMMER av Kvinnotryck är 
häxjakter mot kvinnor. En grupp som allt oftare 
söker stöd hos jouren är kvinnor som inte bara har 
en förövare, utan förföljs av ett stort gäng landsmän 
efter att de har lämnat en våldsam relation.

– Dessa kvinnor upplevs som provocerande bara 
genom att vara skilda och ensamstående, och kan få 
hot, skitsnack och förtal från alla möjliga håll. Det 

drabbar inte bara kvinnan. Hennes barn kan råka 
illa ut i skolan genom att landsmännens barn inte 
får prata med dem, till exempel, berättar Linda.

Jouren i Umeå gör vad de kan för att bygga för-
troende. De anlitar alltid en tolk och har broschyrer 
på olika språk utlagda på MVC, BVC och liknande 
ställen. De samarbetar också med organisationer 
för utländska kvinnor.

Det är inte ovanligt att de blir kontaktade av 
®era kvinnor ur samma grupp, till exempel romska 
eller thailändska kvinnor, efter att en kvinna ur den 
gruppen fått hjälp och berättat för sina väninnor att 
jouren är bra. 

HÖSTEN 2018 ÅKTE NÅGRA av de anställda på kvinno -
jouren i Umeå till London på ett studiebesök. Syftet 
var att titta närmare på forskningsstudien SASH
som handlar om stalking – att förföljas av sitt ex. I 
Sverige ses stalking som en vanlig konsekvens av att 
lämna en relation, medan det i England betraktas som 
ett våldsbrott i sig. Med hjälp av ett evidensbaserat 
screeningverktyg har forskarna bakom SASH kunnat 
visa att många kvinnor som blir stalkade lever med 
hög risk att utsättas för brott.

Emma och Linda i ett av mottagningsrummen. 
Jouren håller just nu till i ett vackert hus från 
1920-talet som de börjar växa ur. Nyligen fattades 
beslut om att kommunen ska hitta ett nytt hus
 till dem de kommande åren.

ÖKAD TILLVÄXT

KVINNOJOUREN I UMEÅ följde upp studiebesöket 
genom att bjuda in en fokusgrupp bestående av 
kvinno- och tjejjourer från stad och landsbygd. En 
rapport är skriven och nästa plan är att anordna 
en konferens på temat, så fort pandemilagarna 
tillåter.

– Vi hoppas kunna använda detta verktyg i 
kontakt med myndigheterna. Tidigare har det 
varit svårt att bevisa hot när det inte �nns någon 
polisanmälan och inget olagligt har skett, mer 
än att han till exempel har dykt upp på hennes 
arbetsplats. Vi hoppas att det här ska ge mer tyngd 
till kvinnans berättelse, säger Linda.

Fotnot: Camilla Akrakas rödlackerade metoo-monument 
föreställande ett kattdjur heter »Listen« och står på 
Rådhustorget i Umeå.

Vi har slutat gå ut med våra efternamn
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fritidslinjen

I år är det hundra år sedan kvinnlig rösträtt infördes i Sverige. 
Det uppmärksammas stort på Norrbottensteatern i Luleå, med 
revyn »Ja må hon leva!« signerad humordrottningarna Emma 
Molin och Emma Peters från humorgruppen Grotesco.

Teaterns stora musikaliska ensemble gestaltar mellan den 
9 oktober och den 30 december historien om de karaktärer 
som både bidragit till – och högljutt motsatt sig – kvinnors 
självständighet.

Emma Peters står för regin, och i somras uttalade hon sig om 
arbetet med den fylliga revyn:

– Vi ska vända utochin på kostymförrådet och oss själva 
och det kommer bli väldigt svettigt, främst för kostym- och 
maskavdelningen och skådespelarna. Jag hoppas på att vi ska 
överraska oss själva, varandra och framförallt publiken. Det ska 
bli rasande underhållande, och svida till. Väl mött i höst.
FOTO: MAGNUS STENBERG

Andra världskriget rasar 
i Europa. Det neutrala 
Stockholm ligger nära 
krigsfronterna mot såväl 
öst som väst, vilket gör det 
till en opti mal plats för olika 
länder att bedriva under-
rättelse verksamhet på.

Hotellstäderskor, hem-
biträden och sekreterare 

värvas till den svenska underrättelse tjänsten. Här tjänstgör 
de som informanter, kurirer eller infi ltratörer.

Utställningen »I rikets hemliga tjänst« anordnas av Armé-
museum fram tills den 31 maj 2022, och berättar om en 
relativt ouppmärksammad del av Sveriges historia – den om 
de kvinnor som befann sig längst ner i underrättelsevärldens 
maktpyramid, och som ofta fi ck betala ett mycket högre pris 
än de hade räknat med.

Nu kan du kombinera historielektion med spänningslek 
och möta tre agentkvinnors öden; Karin Lannby, Erika 
Wendt och Jane Horney. Med hjälp av en interaktiv karta 
och ett par hörlurar kan du vandra längs stans gator och se 
de lokaler, ambassader, fasadverksamheter och restauranger 
som spelade en central roll – och låta dig inspireras av de 
kvinnliga agenternas mod.
FOTO: FLICKR

100ÅRS
fi ghter och framgångar

I hemliga kvinnliga – 
agenters fotspår

Instagramkontot »Mans-
bebisar« har sedan 
starten för drygt fem 
år sedan fått 152ª000
följare. Kontots drag-
ningskraft består tyvärr i 
att alltför många kvinnor 
kan relatera till de 
inskickade vittnesmål 
som avhandlar alltifrån 
män som inte kan koka 
spaghetti, till män som 
sover under fl ickvännens 
förlossning. Nu fi nns ett 
liknande men mer ra¬  -
nerat instagramkonto 
att rasa kring – alterna-

Bränn och garva efter läsning
tivt fl abba åt, nämligen 
»Men write women«. 

Här recenserar infl uen-
cern och skribenten Meg 
Vondriska manliga för-
fattares kvinnoporträtt. 
Det är både upprörande 
och underhållande, 
då den gemensamma 
nämnaren för de utvalda 
författarna är att de 
saknar grundläggande 
kunskaper i anatomi 
eller psykologi. Många 
verkar helt enkelt tro 
att kvinnor faktiskt är 
från Venus, andra har en 
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Med sin självsäkra debutsingel »Ke²  båt« 
fi ck 23-åriga Farstarapparen Fatima Jelassi
år 2019 hiphop-scenen att tappa hakan. Det 
var en skönsjungen käftsmäll som ledde till 
grammisnomineringar för bästa musikvideo 
och årets nykomling. Sedan dess har hon 
samarbetat med bland andra Einár, Cherrie
och Silvana Imam. Under P3 Guld 2021 vann 
Jelassi pris för Framtidens Artist. Branschen 
och publiken har väntat otåligt på hennes 
debutalbum, och när sommaren dog ut 
släpptes äntligen skattkistan!

Den 20 juli framförde Jelassi och rappar-
kollegan L1na sin sommarplåga »Cappuccino« 
i Allsång på Skansen. I november agerar 
hon tillsammans med Einár öppningsakt när 
Zara Larsson gör turnéstopp 
i Göteborg och Stockholm. Hur folkliga platt-
formar Jelassi än intar, kommer hon alltid 
vara maskrosbarnet som skildrar en tu²  
Farsta-uppväxt på ett lika delar gripande 
som upplyftande sätt. Resan har bara börjat 
för Sveriges egen »Angel Haze«.
FOTO: JOHAN LINDEBERG

Jelassi 
erövrar nya 
oceaner 

Bränn och garva efter läsning
kvinnosyn anno tidigt 
1800-tal. Som författa-
ren som tror att kvinnor 
kan förvara plånboken i 
fi ttan, eller hans kollega 
som sympatiserar med 
en kvinnas topp då den 
inte lyckas med upp-
draget att hålla hennes 
två »ballistiska missiler« 
på plats. 

Men här fi nns även 
en mängd tips på riktig 
litteratur – som en tack-
sam kontrast till kavalka-
den av gubbslem.
FOTO: FLICKR



D in bok har fått stor uppmärksamhet, inte bara på 
grund av det viktiga ämnet – utan också för att den 
är väldigt självutlämnande. Hur kändes det för dig 

att o® entliggöra ditt trauma på det sättet?
– Det var inget enkelt beslut. Jag tänkte först skriva en skönlitte-
rär bok, men alla förlag jag pratade med tyckte att det skulle bli 
bättre och starkare om jag berättade min egen historia. Jag är en 
person som håller på mitt privatliv, så då � ck jag tänka ett tag. 
Och sedan landade jag i att det här ämnet är större än jag själv och 
att förändring bara kan ske om vi som är eller har varit utsatta 
berättar. För hur ska folk veta vad som händer bakom stängda 
dörrar, och kunna hjälpa till, om ingen berättar? Och jag ångrar 
inte det beslutet. 

Det faktum att dina bröder fi ck göra många saker som inte 
du fi ck, hur skulle du säga att det påverkade din självbild?
– Jag skulle säga att det faktiskt var något bra. För jag jämförde 
mig med mina bröder, och förstod inte varför de � ck göra saker 
jag inte � ck. Det var en av de sakerna som gav mig ammunition 
att slå mig fri och kräva lika rättigheter. Hade jag bara haft systrar 

utmärkt kulturtant

När Elaf Alis familj kom till Sverige från Irak, blev den förhållandevis liberala fadern mer konservativ. Det gick 
ut över Elaf, som förväntades bära familjens dyrbara heder på sina unga axlar. I sin debutbok »Vem har sagt 
något om kärlek?« berättar hon om hur hon bröt sig fri från förtrycket – och fi ck över pappan på sin sida. 
TEXT: ELLINOR GOTBY ERIKSSON | FOTO: HUGO THAMBERT

hade jag inte sett hur våra föräldrar behandlade oss olika på grund 
av kön. 

Minst 100 000 unga svenskar mellan 16 och 25 år lever under 
hedersförtryck idag. Vad vill du säga till dem som tror att 
detta är deras enda möjliga verklighet? 
– Det � nns absolut en annan verklighet och en mycket bättre 
framtid. Mitt tips är att bygga upp sig själv tills man är stark nog 
att slå sig fri. Och berätta för några man litar på vad som sker i 
hemmet så man inte är ensam om vetskapen. Jag hoppas att vi i 
framtiden kommer ha organisationer som hjälper föräldrarna att 
överge de normer och värderingar som förtrycker barnen, så att 
familjer som egentligen älskar varandra inte ska behöva splittras. 

Hur gjorde du för att förlåta det din pappa utsatte dig för 
som tonåring?
– Min pappa har förändrats. Det � nns ingen anledning för mig 
att fortsätta vara arg, ledsen och upprörd över det som varit. Han 
är en helt annan människa idag. Jag har dock inte accepterat det 
han gjort och det vet han. Men förlåtelse, när en person genuint 
förändrats, förtjänar alla. 

Har du något nytt bokprojekt på gång?
– Jag känner att jag precis har landat efter den hektiska våren, så 
än så länge har jag inte påbörjat något. Vi får se vad som händer 
längre fram. Men att det blir ® er böcker i framtiden är garanterat, 
för jag älskar att skriva. Men nästa bok kommer nog inte handla 
om mig. 

 Jag jämförde mig med mina bröder och såg

FÖRTRYCKET 

DETTA HAR HÄNT

Elaf Ali, född 1987 i Bagdad, Irak, är en svensk journalist och programledare. Hon kom till Sverige 1991 och är uppväxt i Fjälkinge 
utanför Kristianstad, men fl yttade som ung till Stockholm. Ali var under 2017 krönikör på Expressen. År 2018 var hon program-
ledare på SVT Nyheter och sena Rapport och 2019 var hon nyhetsuppläsare i P3. Förra året släppte hon den omtalade boken 
»Vem har sagt något om kärlek?: Att bryta sig fri från hedersförtryck« (Norstedts) och har sedan dess fl ertalet gånger intervjuats 
ihop med sin före detta förtryckare – pappan.

         Hade jag bara haft systrar 
hade jag inte sett hur våra föräldrar 
behandlade oss olika på grund av kön.
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VISSTE DU ATT…
Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar 
bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med över 100 medlems-
jourer. Den åttonde och nuvarande ordföranden heter Jenny Westerstrand. 

Roksnytt
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PRISAD TJEJJOUR
Länsförsäkringar Östgöta 
tilldelade Tjejjouren Hilda 
Trygghetspriset 2021. 

KVINNOJOUREN IRIS 
FYLLER 40 ÅR! 
Från vänster: Mildred 
Hedberg, ordförande Kirsi 
Lagerdahl, vice ordförande 
Susanne Lindqvist samt 
Emelie Huuva Skeppar.

I 40 år har Kvinnojouren Iris kämpat mot 
mäns våld mot utsatta kvinnor. De har 
också haft tjejjoursverksamhet sedan 1998 
och 2018 startade man en tantjour. De firar 
bland annat med att lägga upp »Månadens 
syster« där de hyllar kvinnor som gjort saker 
för jouren och jourrörelsen. De använder 
hashtags som #systerskap40år.
   En intervju med några av veteranerna 
kommer i nästa nummer av Kvinnotryck. 

GRATTIS IRIS 40 ÅR!

Under 2020 samlades ett gäng tjejer i Motala utifrån viljan att återuppta 
Tjejjouren Hildas verksamhet som varit vilande sedan 2005. Att tjejjourens 
verksamhet återuppstod blev uppmärksammat lokalt och inte minst av Läns-
försäkringar Östgöta som tilldelade Tjejjouren Hilda Trygghetspriset 2021. 
   Tjejjouren Hilda är en del av Motala Kvinnojour och kommer att arbeta stöd-
jande via chatt som finns att hitta via rokstjejjourer.se, och på sikt även genom 
fysiska möten. Tjejjouren kommer också att dra igång en opinionsbildande 
verksamhet där man kommer att besöka skolor för att sprida kunskap om 
mäns och killars våld mot tjejer. 
   Följ @tjejjourenhilda på Instagram för mer information och uppdateringar.

TJEJJOUREN HILDA HAR ÅTERUPPSTÅTT
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Roksnytt

TEXTER 
TILL ROKSNYTT
COLETTE VAN 

LUIK

Att ska²a sig kontroll 
över sin ekonomi är ett 
första steg för att kunna 
styra över sitt eget liv. 
Innan sommaren skick-
ades det uppdaterade 
materialet »Kvinnor och 
ekonomi«, som numera 
heter »Kvinnor, tjejer och ekonomi« ut till alla 
jourer. Ett stort tack till alla de jourtjejer och 
jourkvinnor som skickat in tankar och önskemål 
inför och under uppdateringen av materialet. 
Vill ni ha fler exemplar av materialet finns det 
att beställa i webbshoppen, som ni hittar på 
roks.se.

Det är dags att avslöja höstens stora 
nyhet, Kvinnojoursappen och Tjejjours-
appen, byggda av jourkvinnor och 
jourtjejer. I dem kan man hitta informa-
tion, dokumentera sina erfarenheter och 
chatta direkt med våra jourer. Apparna, 
som heter Najma respektive Sofie, finns 
att ladda ner i din mobil. 

ROKS TÄNKER NYTT 
– MED APPAR!

PÅ GÅNG…UPPDATERAD SKRIFT OM EKONOMI



Kvinnotryck 3-2021

B posttidning
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nummer 3–2020

Jourbesöket
MEDIERNA HAR FATTAT VARFÖR VI FINNS 

nummer 3–2020

kvinnotryck

Nu vänder vi blad – en

snuskskandal  gör ingen glad

Pia Herrera talar ut

Jag är kvinna, jag är svart

och ber aldrig om ursäkt

för att jag tar plats!
Vem tror 

J.K. Rowling 

att hon är?

Nina Åkestam 
loggar ut

Tjejerna 
som såldes, 

förövarna som 
skyddades, 

medierna som 
tystades

Skärvor från 
sexhandels-

härvor

nummer 4–2020
nummer 4–2020kvinnotryck

RÄDD OCH BEREDD!VÅLDET VÄLJER HUR VI MÅR OCH VART VI GÅR

Christina HerrströmFICK SITT LIV KROSSAT AV EN VIDRIG MANMEN RESTE SIG, KRIGADE OCH VANN

QAnon 
– fy satan! 

Yolanda Bohm Ramirez är överallt

kvinnliga aktivister med honungsfällor

Poliser utan gränser lurade

kvinnotryck
nummer 4–2019

NU ÄR DET PEDDOFEST!

JourbesöketBÄSTA STÖDET – BEHÅLLA LUGNET 

VIGDIS HJORTH och incestberättelsen som fi ck Norge att rasa och världen att jubla

LIKEN I GARDEROBENKristina Hultman om varför hon lämnade journalistiken

Husaga som hemmamys

Schhh – håll tyst om ince� !

kvinnotrycknummer 2–2019

EVA LUNDGREN
skandaliserad och 

sviken av ALLA

Elin 17 – inlåst 
och våldtagen 

i en hytt

ALLA RUNTOMKRING

MÄRKER INGENTING?

Jourbesöket
STÖD ÅT KVINNOR – HOT FRÅN KARLAR

AASE BERG – 

Upp till hagg!

UNDER YTAN PÅ 

»SVERIGES TRYGGASTE 

STUDENTFIRANDE«

kvinnotryck
FEMINISMENS BASRÖST

PRENUMERERA!
Privatpersoner 160 kr/år

Organisationer och företag 240 kr/år
Skriv till kvinnotryck@roks.se

Finns även i digitalutgåva, kika in på kvinnotryck.se

KVINNOTRYCK.SE




