Diskussionen verkar aldrig ha ett slut
För några veckor sen befann jag mig runt ett långbord
med mina bästa vänner. Vi satt där bland stearinljusets
sken och samtalsämnet tangerade i slutändan, i vanlig
ordning mot det vi så innerligt älskar att diskutera; det
faktum att vi är kvinnor. Främst hur rent ut sagt
förjävligt det så många gånger kan vara.
För ja, diskussionen verkar aldrig ha ett slut. Det
sorgliga är dock att den endast verkar pågå mellan oss.
Vi vill skapa förändring, men männen i våra liv verkar
fortfarande inte fattat, trots de otaliga genomgångar om
samtycke jag vet att de tagit del av, trots allt prat om
jämställdhet, skadligt våld och alla dessa dickpics. Har
informationen gått in genom ena örat och ut genom det
andra?
Jag kan liksom inte greppa det. Vår generation har
växt upp i debatten, och i ett samhälle som är långt
mycket mer utbildat kring ämnet än på våra föräldrars
tid. Vi har fått lära oss om samtycke, om machokultur
och allas lika värde.
Vad är det då egentligen som är så svårt att förstå och
vad är det som i vår medvetna samtid, gör så att
männen i mitt liv verkar ha svårare än någonsin att
förstå vad som är rätt och vad som är fel?
Svaret verkar finnas i formuleringen och mycket lutar
åt faktumet att diskussionen har ett fundamentalt
problem. Fokuset läggs på oss tjejer. Det är tjejerna
som ska anpassa sig, det är offret som ska byta klass och
det är offret som ljuger till motsatsen bevisats.
Men främst så målas “våldtäktsmannen” upp som ett
monster i mörkret på väg hem. Våldtäkt likställs endast
vid grovt våld, kidnappningar och skräck. När en
våldtäkt i de flesta fall händer i en säng, av någon du
gillar, eller någon bekant.
Det går tyvärr inte att blunda för att allt för många
våldtäkter faktiskt är så pass brutala, med förövare likt
monster. Men det blir problem när endast en version
skildras. För resultatet av den enformiga och bestialiska
porträtteringen av ‘våldtäktsmän’, blir en gestalt som
ingen man tycks kunna känna igen sig i. Insikten och
värderingen av dessa mäns handlingar kan aldrig
likställas vid monstret i skogen som lämnade henne
blodig. Ekvationen i deras huvuden går inte ihop. Ingen
känner en våldtäktsman, för ingen känner ett
hänsynslöst monster.

Männen i mitt liv ser sig inte som förövare. För
dem är en våldtäkt inte sex utan samtycke.
För dem är våldtäkt en paradoxal företeelse.
Att han låg med en tjej som var för full för att
prata är ingen våldtäkt, hon sa ju inte nej.
Men.
En våldtäkt är sex utan samtycke. En våldtäkt är
en sexuell handling med en person som inte deltar
frivilligt.
Du kan inte ligga med någon som sover. Det är
våldtäkt.
Du kan inte ligga med någon som motvilligt gett
upp efter 5 minuters tjat. Du kan inte ligga med
någon som inte vill. Det är inte så svårt.
Samtidigt som ingen känner en förövare, känner
jag massor av offer. Det kan inte finnas offer utan
förövare. Så vart är alla dessa män? Ja, de är
bland oss.
Saken är den, att det inte ens fattar att de gjort fel.
För att diskussionen ska kunna ta slut måste
fokuset skiftas. Situationerna och porträtteringen
måste tas ur sitt ogripbara sammanhang. Med det
sagt ska inte blodigt hänsynslösa övergrepp
förminskas eller förbises. Diskussionen måste
endast breddas och benämna det faktum att allt sex
utan samtycke faktiskt är våldtäkt. Att våldtäkt
inte alltid sker i en mörkret påväg hem.
Bilden av ‘våldtäktsmannen’ måste tas av sin
bestialiska mask och kläs i lite slitna jeans,
cashmere tröja och ett oskyldigt leende. Gestalten
måste kläs som en kompis, en klasskamrat, en
kollega, en bekant. I jeans, eller chinos.
Diskussionen måste tas bland alla. Den måste
pågå bland männen i mitt liv.
Så att faktumet att leva som kvinna kan bli lite
mindre förjävligt.

Lina Wallenius

STOCKHOLMS
TJEJJOUR
Att göra förändring på riktigt är viktigt, men det kan
kännas svårt att veta hur. Vad kan man egentligen göra
för att engagera sig?
Jag bestämde mig för att träffa upp en av, enligt mig,
skolans ballaste brudar; Ella Bannon, för ett samtal om
ilska, chattar, systerskap och värdet av att lägga
skulden på rätt plats.
Ella har alltid brytt sig. Men efter att ha tittat på serien
Maid på Netflix ville hon göra mer.
- Serien porträtterar Domestic abuse på ett väldigt bra
sätt, det är väldigt mycket mentalt och inte så mycket
fysiskt. Jag kände bara gud vad jag hatar män, jag blev
jättearg. Jag kände att jag måste göra någonting. Så jag
tittade på olika tjejjourer och Stockholms tjejjour var
den enda som hade 18 årsgräns, så jag sökte dit.
Har du alltid engagerat dig i kampen för kvinnors
rättigheter?
- Ja det skulle jag ändå säga. Jag kommer inte ihåg en
tid då jag inte gjort det. Min syrra har alltid varit väldigt
aktiv i debatten, när jag va liten så frågade mamma
någon gång om jag var feminist och så var min syrra
såhär "klart hon är feminist". Enda sen dess har jag
varit väldigt influerad av min syrra, sen har jag ju
mestadels levt med min mamma, vilket nog påverkat
en del.
Kan du berätta mer om rollen som jourtjej?
- Som jourtjej sitter man en gång var tredje vecka och
chattar. Men det finns också möjlighet till längre
kontakt på 6 månader. Nu under Corona har allt varit
på distans i form av chatt, men vi ska börja komma
tillbaka, och då är det över telefon också.
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mån: 17:00-19:00 & 19:30-21:30
ons: 17:00-19:00 & 19:30-21:30
tors: 18:00-20:00 (Irischatten,
för tjejer med NPF*)
lördagar: 14:00-16:00

Hur bemöter ni kvinnorna och tjejerna som kontaktar er?
- Jouren är väldigt strikt med att vi inte får ge råd om
de inte specifikt frågar efter det. Största delen består
verkligen av att bekräfta det dem känner och att lägga
skulden på rätt plats. Många skuldbelägger sig själva,
fast det är dem som blivit utsatta för någonting. Det är
väldigt viktigt att lägga skulden där den hör hemma
och att stärka dem. Det är väldigt många som aldrig
har pratat med någon om sina upplevelser. Det kan
handla om incest eller våldtäkt och om det här är
första gången de öppnar upp sig är det väldigt viktigt
att stärka, oavsett.
Ibland kan det såklart kännas som att man inte gör
så mycket. Men de på jouren beskriver det som väldigt
viktigt då vi är första steget i en process att söka
vidare hjälp.
När kan man söka sig till en jour?
- Just Stockholms tjejjour fokuserar på kvinnor från
åldrarna 10 till 30, så det kan vara allt möjligt. Det kan
vara unga personer som kanske känner sig ensamma,
folk som blivit utsatta för övergrepp eller som haft ett
bråk med en kompis. Det kan verkligen vara vad som
helst. Sen finns det ju andra organisationer som
specificerar sig mer på självskadebeteende eller
ätstörningar,
Just Stockholms tjejjour får till väldigt hög grad chattar
om sexuellt våld, det är vårt vanligaste motiv.
Vad är ditt bästa råd om man vill engagera sig och göra
skillnad?
- Om du har tid tycker jag at du ska engagera dig. Jag
tycker att det är väldigt kul och viktigt att engagera sig
i en tjejjour, trots att jag inte är så engagerad i
organisationen ännu. Eftersom det är ett sånt
systerskap på något sätt så har man så stor möjlighet
att förändra. Om vi vill får vi organisera oss och
föreläsa på skolor. Varenda medlem är lika viktig. Det
ger en väldigt stor chans att göra förändring.
Lina Wallenius

Är du tjej och behöver någon att prata
med? Stockholms tjejjour riktar sig till alla tjejer
mellan 10-30 år.
Vi finns här för dig oavsett vad det
handlar om. Du har alltid rätt att vara anonym och vi
har ingen anmälningsplikt

Att Växa Upp Som Kvinna - en reflektion
När jag var 11 år, blev jag sexualiserad för att
min kropp utvecklas tidigare än andra flickor.
När jag var 12 år, fick jag för första gången
oönskade kukbilder.
När jag var 13 år, tafsade min vän på mig.
När jag var 14 år, tog en äldre man på mig i en
rulltrappa.
När jag var 15 år, blev jag kallad hora av en vän
för jag inte ville hångla med honom.
Jag var den tjejen som genom hela lågstadiet
var längre än mina klasskamrater, och som
redan vid femte klass hade utvecklat färdigt sina
bröst. Jag var den tjejen som fick mens först av
alla och tyckte att alla andra jämnåriga var så
otroligt omogna i relation till mig. Så jag blev
den tjejen som istället sökte mig till andra
sammanhang, där jag fann personer som jag
tyckte såg världen på samma sätt som mig.
Människor som kunde se mig på det sättet jag
såg mig själv, en ung tjej vars mentala ålder
sträckte sig långt över den myndiga åldern. Jag
bytte ut den bekräftelsen jag sökte hos mina
kompisar till den endast äldre killar kunde ge
mig. För dem, var jag det perfekta bytet. De
kunde utnyttja min egen osäkerhet och unga
ålder till deras egna vinning, genom en försäkran
om att jag var tillräcklig. Yttranden som “jag
hade aldrig trott att du var 12, hade minst gissat
på 16” och “du är så vacker, ser inte alls ut som
tjejerna i mina kretsar” fick mig att hamna i
deras kontroll direkt. Jag var den tjejen som då
svävade på moln, fylld med eufori från alla fina
komplimanger, men jag blev den tjejen som inte
insåg förens flera år efter att jag snarare blev
utnyttjad istället för älskad.

Jag var den tjejen som vid midsommaren efter
9:an blev inlåst på ett rum med en kille som jag
ansåg var en av mina närmsta vänner. Jag var
den tjejen som sa nej en kyss, och som svar blev
kallad för hora. Så jag blev den tjejen som
stormade ut med gråtfärdiga ögon och ett minne
som jag aldrig skulle glömma. Efter incidenten så
möttes jag av ett oväntat mörker, där jag länge
funderade kring om jag hade gjort det rätta.
Hade jag förstört en vänskap över en minimal
incident? Eller hade jag stått upp för mig själv,
sagt nej när det verkligen behövdes? Jag kan i
nuläget se tillbaka på interaktionen jag hade med
personen i fråga, och förstå att jag gjorde det
rätta. Ett nej är alltid ett nej, och ingen ska
förväntas utföra romantiska eller sexuella
handlingar med en annan person, oavsett
omständigheterna. 15-åriga jag hade dock inte
samma tankegångar, samtycke fanns inte på min
karta och min dåvarande respons blev att tvivla
på mig själv. Jag trodde att jag hade
överreagerat, trodde att jag hade gjort fel.
Jag var tjejen som skyllde incidenten på mig själv,
men jag blev tjejen som slutligen förstod att det
aldrig var hennes fel.
Nu är jag äldre och kan inte göra annat än att
reflektera på hur min tillvaro har utformats efter
dessa händelser. Jag kollar tillbaka på mitt liv,
och ser den lilla flickan som tvingades växa upp
alldeles för tidigt. Den lilla flickan som inte
förstod vilka konsekvenser som skulle medfölja
trakasserierna hon fick utstå. Jag har genom egna
upplevelser förstått hur vi som kvinnor oftast
ignorerar situationer där vi blir behandlade
orättvist, och vanligtvis lägger skulden på oss
själva. Om någon hade berättat för oss om
samtycke, jämställdhet och våra rättigheter hade
jag och många andra kanske sett på
situationerna annorlunda. Därför är det så viktigt
att minnas: det är aldrig ditt fel och du bär aldrig
på ansvaret för en annans persons agerande.
Anonym

Observation om
ATET KRING JARLAS KILLAR

KLIM

Att växa upp innebär att ta ansvar. Vi går i gymnasiet och har så mycket

Visst är det tråkigt att bli begränsad? Och ännu

på axlarna, men som tjej är det svårt att inte fundera över ifall denna vikt på

mer tråkigt att bli det endast på grund av sin

axlarna väger lite tyngre. Sedan barnsben har det kvinnliga idealet präglats

könstillhörighet. Men, möt inte den stirrande

av förståelse, omtänksamhet och ansvar; ansvar för, inte bara oss själva,

mannens blick. Ha inte för kort kjol på klubben.

men också för andra. Inte ens killarnas egna beteenden blir deras ansvar.

Gå inte ensam sent på kvällen. Strula inte med

Det må vara både medvetet eller omedvetet, men faktumet går inte att

den där killen om du inte vill ligga. Ge honom

ignorera, killar kommer enklare undan med saker. Redan på förskolan

inte förväntningar om du inte kan möta dem.

tvingas tjejer vänja sig med att ge killar lite extra utrymme. Stör han under

Uppmaningarna och ansvaret ges till tjejen, det är

lektionen? Kallar han dig elaka saker? Nyps han? Ge honom bara lite tid,

inte ofta någon faktiskt ber männen att bara

pojkar mognar senare än flickor. Inget förlåt pressas fram, ingen tillsägelse

respektera

ges, bara ursäkter. Pojkar får vara pojkar ända tills de dör.

katastrofen faktiskt skett, vilket statistiskt sett för
kvinnor

Däremot

förväntas

tjejer

ha

en

Det måste has i åtanke att

känslomässig kapacitet mycket högre

Jarlaplans killar endast utgör en

än deras ålder. De ska kunna förlåta,

femtedel av eleverna, det är

ursäkta, ge utrymme och tid. Utan
problem, invändningar eller prioritet av
egna känslor. Medan de internaliserar
idealen om att ha empati, att plåstra om
sina kompisar, alltid vara snäll och
aldrig

höja

rösten,

leker

killarna

fortfarande krig. Idealen har följt med
ända upp i gymnasiet, de har förvisso
förändrats, men förutsättningarna har
förblivit desamma - olika. Nu ska alla
tjejer vara feminister, ta avstånd och
markera mot våldtäktsmännen och vara
trevliga mot resten för att kunna bli

oundvikligt att man kan alla
killars namn, men inte tjejen i

samtycke.
är

nästintill

Tillochmed
oundvikligt,

efter
blir

efterdyningarna tjejens ansvar. Det blir hennes
ansvar att uppsöka hjälp, hennes ansvar att se till
att han blir anmäld, hennes ansvar att upplysa
andra och framförallt hennes ansvar att det
skedde från första början.

samma grupparbete som en
själv. Det är oundvikligt att
killarna blir bjudna på alla fester
oavsett hur väl de känner den
som styr. De lyfts iochmed
avsaknaden av de. Men det
måste också lyftas att det leder
till en kultur som inte bör
utnyttjas,

medvetet

eller

omedvetet. Visst är det skönt att

Det som vi lyft fram och uppmärksammat är
såklart varken tjejernas eller killarnas fel. Vi föds
med dessa uppfattningar och förutsättningar
medan dem bekräftas om och om igen, den
sociala reproduktionen blir uppenbar. Självklart
är det en positiv sak att en kille kallar sig själv för
feminist, att han inte säger n-ordet och kanske
tillochmed säger ifrån nån gång när det läggs en
oskön kommentar. Men vi kan inte hålla på att

bjudna på nästa fest. . För killarna på

ha ett utbud på 15 haffbara tjejer

Jarla räcker det med att existera. På vår

på festen? Visst är det skönt att

skola speciellt, som ändå framstås vara

inte behöva försöka bli bästa

en PK-skola, blir killar prisade för saker

vän med alla på hela skolan för

överlag. Att ge beröm för denna minimala

de gör, som för tjejer antas vara en

att kunna bli bjuden? Visst är

ansträngning leder, när det kommer till kritan,

självklarhet. “Oj, kallade han sig själv

det skönt att alltid bli inkluderad

bara till att killarna fortsätter göra det minsta.

för feminist? Gud vad han verkligen är

utan att bli anklagad för att vara

Istället för att godkänna ett slappt svävande några

en bra snubbe!”. Det som för alla tjejer

statuskåt? Men ibland är det inte

millimeter över ribban: höj den.

är en förutsättning, blir en guldstjärna

en hållbar sak att dra nytta av.

för killar. Vi blir imponerade när de gör
det allra minsta. Killar blir uppsatta på
en piedestal när de utför handlingar som
flickor i gymnasiet redan anses ska ha
gjort.

lovsjunga saker som faktiskt är ‘the bare
minimum’ för tjejer, för anständiga människor

JPP´s läsare talar
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För några veckor sedan fick jag en

Snart

lämna

Jag tror verkligen att de flesta tänker

känsla som jag får ibland när jag

gymnasiet och ge oss ut i den riktiga

som jag och att alla uppriktigt sagt

ställs inför ett dilemma, ett problem

världen och då är vi inte för små eller

försöker vara bra människor. Men

eller jobbig situation. Känslan av att

omogna för något problem och

om fler skulle försöka göra sin

vara för liten, för oerfaren, för

förväntas klara allting själva, lösa

moraliska kompass lite starkare…

omogen. Det här är något som jag

allting

åtminstone

säga ifrån när något känns fel, stå

inte är tillräckligt “stor” för att

förhoppningsvis med vänner och

upp för en kompis som behöver det

hantera,

ett

familj i ryggen men ändå… ). Jag tror

och försöka göra det som är rätt. Då

vuxenproblem?” säger den 10-åriga

att det viktigaste vi alla måste ta med

skulle

Hannah som fortfarande finns kvar i

oss när vi inte är barn längre är en

erfarenheter av samtycke, sex och

mig någonstans och inte riktigt har

stark moralisk inre kompass, som

jämställdhet.

hängt med allt som hänt de senaste

visar vägen när vi ställs inför svåra

8 åren. När det går upp för mig att

beslut. Som hjälper oss att veta vad

det är ett “vuxenproblem” för att jag

som är rätt och fel och att ta hand om

fyller 18 om några månader och

vänskaps- och kärleksrelationer på

snart - juridiskt sett - faktiskt är

rätt sätt. Trots att skulden ligger på

vuxen,

rejäl

förövaren eller den som har begått en

tankeställare. De problem vi ställs

felaktig handling, så måste vi alla ta

inför blir nu svårare och svårare ju

ansvar för vår omgivning: inte bara

äldre vi blir, och i takt med det

följa med strömmen och göra det som

måste vi alla ta ansvar för att

känns enklast, utan det som är rätt.

utveckla en stark moral. Detta är

Jag tror inte att någon av oss vill vara

kanske extra viktigt när det gäller

en aktiv bystander som bara följer

dilemman kopplat till JPP:s fokus

med strömmen, utan istället gör det

denna månad: samtycke, sex och

som är vår skyldighet. Det som gör

jämställdhet.

oss till bra människor.
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Av: Hannah Nowinski

Kulturspalten kollar

våldtäktsskämt i media
I mitt nästan dagliga Youtube-scrollande får jag upp ett och annat. En kanal jag återkommit till är
Pop Culture Detective, som analyserar popkulturella fenomen i filmer och serier. Jag är, ironiskt nog
som kulturkolumnist, långt ifrån en filmnörd, men tycker denna kille gör spännande videor. I en
upplaga så viktig som denna kände Kulturspalten att det var omöjligt att undvika att nämna
sexuella övergrepps närvaro i media. Passande nog hade popkulturdetektiven en video om
våldtäktsskämt i filmer och TV som minst sagt är värd att ta upp.
Oftast lägger vår medvetna generation märke

Man stöter aldrig på en faktisk våldtäktsscen

till minsta icke-PK skämt. Men det finns skämt

som någon tycker är helt underhållande. Men

som har lyckats smita förbi vår ständigt

det är just dessa hot och skämt om övergrepp

påslagna detektor, och det var först när jag såg

som används för att skapa komedi. Alla

denna Youtube-video som jag började reflektera

fenomen killen tar upp i videon varken hinner

över fenomenet. Videon, som är uppdelad i två

eller orkar jag ta upp, men jag rekommenderar

delar, heter “Sexual Assault of Men Played for

starkt att åtminstone kolla en stund på någon

Laughs”. Han tar upp flera exempel på till synes

av de två delarna. Man blir eftertänksam över

oskyldiga skämt som smygs in överallt. Jag

skämt som man direkt hade skakat på huvudet

menar överallt. Friends, Deadpool 2, Family

av om de var riktade mot en tjej.

Guy, Guardians of the Galaxy och till och med i
Neil Patrick Harris uppträdande på Oscarsgalan

Jag vet att män i allra de flesta fall inte är offret

2010! Där sjunger han: “And why does a prisoner

för sexuella trakasserier av olika slag. Däremot

drop his soap? ‘Cause no one wants to do it

bör det inte göra det mer okej att skämta om

alone.” Smakligt!

det. Ibland är det kul att skämta om grova saker
och det finns alltid någon som tycker man ska

I TV-shower dyker det också upp. John Mayer

kunna skoja om allt, men våldtäktsskämt i syfte

sjunger skämtsamt “Hands against the prison

att förnedra och omanliggöra män är ju inte

wall, choking on a mouthful of balls” bredvid

komedi. Trots att det allra oftast är kvinnor som

Jimmy Fallon i Get Hard. I Real Time with Bill

behöver utstå detta skapar sådana skämt ett

Maher säger han obekymrat: “He’s the one who

klimat som missgynnar oss också även om de är

famously said, I’d take a bullet for Donald

riktade mot män. Räcker det med att jag säger

Trump. Well, now that he’s looking at prison

“toxic masculinity”..? Hoppas att ni nu fått en

time, we’ll see if he’s willing to take a dick.”.

tankeställare,

Hela publiken skrattar, och man själv kanske

Detectives

också får instinkten att göra det, men vid

intressant!

närmare eftertanke är det riktigt taktlöst. De

Del 1 (manliga förövare):

och

videor

kolla
om

ni

in

Pop

tycker

Culture

det

låter

Del 2 (kvinnliga förövare):

här fängelseskämten är väl lite utdaterade nu?

Av Elvira Börtemark

I.
Dagen svalnar mot kvällen …
Drick värmen ur min hand,
min hand har samma blod som våren.
Tag min hand, tag min vita arm,
tag mina smala axlars längtan …
Det vore underligt att känna,
en enda natt, en natt som denna
ditt tunga huvud mot mitt bröst.
II.
Du kastade din kärleks röda ros
i mitt vita sköte –
jag håller fast i mina heta händer
din kärleks röda ros som vissnar snart …
O du härskare med kalla ögon,
jag tar emot den krona du räcker mig,
som böjer ned mitt huvud mot mitt hjärta …
III.
Jag såg min herre för första gången i dag,
darrande kände jag genast igen honom.
Nu känner jag ren hans tunga hand på min lätta arm …
Var är mitt klingande jungfruskratt,
min kvinnofrihet med högburet huvud?
Nu känner jag ren hans fasta grepp om min skälvande kropp,
nu hör jag verklighetens hårda klang
mot mina sköra, sköra drömmar.
IV.
Du sökte en blomma
och fann en frukt.
Du sökte en källa
och fann ett hav.
Du sökte en kvinna
och fann en själ –
du är besviken.
Edith Södergran

F

ör nån dag sen hade jag en konversation med en av mina kompisar. Av en slump råkade denna kompis ha könsidentiteten av en
man. Vi snackade som två vänner gör, lite om vad som helst. Hur gick det på provet? Hur var den där festen? Vet du vad det blir för
lunch? Och så kom frågan upp: Vad är egentligen det här med “toxic masculinity”? Jag fann mig själv börja fundera kring ämnet,
först tänkte jag att det kändes ganska självklart vad definitionen är. Men jag fumlade med tankarna och letade i ordförrådet och
kom på att jag faktiskt inte hade en tillräckligt bra förklaring. Den manliga kompisen fick lämnas undrande.

Att jag kände mig lite besviken på mig själv går inte att neka. Jag började också började fundera
över ifall det är fler än jag, och min manliga kompis, som tycker det är svårt att definiera vad
just toxic masculinity är. Ett behov för gottgörelse och rättfärdigande uppstod. Och här sitter
jag nu och skriver det jag kallar för:

D

efinitionen av vad det innebär att vara man skiljer sig mellan
olika kulturer, religioner, klasser och grupper. Det måste också
sägas att manlighet och maskulinitet är inte direkt negativt eller
korrelerat till just giftig maskulinitet. Det är konsekvenserna av
uppfattningen om att det bara finns ett sätt att vara man på, som
blir det ohälsosamma. Det handlar inte om uppfattningen om att
alla män är på ett visst sätt, det handlar om idealet om hur den
manliga mannen, arketypen, ser ut. Giftig maskulinitet handlar
om de negativa, och potentiellt farliga, aspekterna kring att män
och pojkar ska agera på ett visst sätt, vilket oundvikligen får
konsekvenser.
Giftig maskulinitet syftar på vissa människors idéer av manlighet
som involverar ideal av styrka, dominans, makt, känslolöshet,
självständighet och aggressivitet. Ohälsosamma vanor
glorifieras, idén om självständighet gör det mer tabubelagd att
söka hjälp. Det blir mindre sannolikt att en man tar hjälp från
sjukvård eller mental hälsovård. Att inte uttrycka känslor leder
till ett tryckkokare-fenomen, som till slut bubblar över. Känslor
och sårbarhet blir nekade och sedda som svagheter, de pratas
inte om, och att de trycks ned kan leda till att man känner sig
isolerad och ensam. Giftig maskulinitet löper risk att leda till
depression, missbruk, stress, isolering, osäkerheter och sociala
svårigheter för männen som strävar efter dessa ouppnåeliga
ideal.
Lyckas inte mannen visa de glorifierade egenskaper eller krav
som den ideala manligheten innebär, blir risken att han inte
känner sig som en “riktig man”. Att inte känna sig som en riktig
man kan leda till utagerande, exempelvis i form av våld.
Aggressivt och vårdslöst beteende ursäktas därmed, eftersom att
det är en del av idealet.

Mer info:

Mildred Henning

Snabbkurs om
Toxic Masculinity
I giftig maskulinitet kan även ingå att objektifiera
kvinnor, se de som sexuella erövringar, vilket kan
leda till sexuella trakasserier och övergrepp. Som
sagt får det konsekvenser för individen själv,
mental ohälsa och en otrolig press. Men giftig
maskulinitet kan också leda till missgynnande och
diskriminering av kvinnor. Egenskaper och drag
som typiskt är kopplade till femininitet blir
nedvärderade. Att vara känslosam och sårbar är
exempelvis något otroligt negativt. Detta gör att de
som uttrycker femininitet och dessa drag också blir
föraktade. Homofobi blir också normaliserat,
närmare en standard. Stämmer man inte överens
med denna manlighet är något uppenbarligen fel,
och vad är inte mer fel än att vara gay?
Toxic masculinity, giftig maskulinitet, syftar i
helhet på det negativa hos den uråldriga arketypen
av den ideala mannen och dess konsekvenser. Det
är ett begrepp som myntats för att benämna hur
skadlig denna ouppnåeliga standard faktiskt är. Det
är ett begrepp som alla bör veta och kunna förklara,
vilket jag nu hoppas denna text bidragit till.

Den tystade otryggheten
i Korridorerna
JarlaAndan - Den stämning som sägs råda på vår
skola, och som innefattar en känsla av respekt och
trygghet. Men faktum är att alla inte blir
respekterade på vår skola och långt ifrån alla känner
sig trygga.
Detta blev tydligt i en enkät som vi skickat ut till
skolans elever, där vi blev överösta med svar från
elever som förklarar att de sexuella övergreppen som
förekommer mellan elever på skolan gör det svårt att
känna sig trygg, och skolledningens oförmåga att ta
tag i problemet gör inte saken bättre.
I intervjuer och enkätsvar förklarar elever att de
tycker att skolans undervisning på temat samtycke är
bristande och att det måste inkluderas mer i
undervisningen.

Elevernas tankar och känslor var överväldigande, och vi
bestämmer oss för att ta ett snack med rektor Anna-Karin
Sundmark.
Vi mjukstartar intervjun med att fråga rektorn hur det
kommer sig att VRG Odenplan haft en sexvecka, men
inget liknande skett på Jarla. På det svarar hon att vi
enligt tradition har två dagar på hösten i årskurs två där
“det här med sexualitet och livsstil har diskuterats oså”.
Så vitt jag minns bestod dessa två dagar av en föreläsning
där vi instruerades att flirta med andra elever genom att
stirra dem i ögonen i fyra sekunder. Vidare säger däremot
Anna-Karin att det även på vår skola påbörjats
diskussioner kring huruvida vi bör ha ett upplägg mer likt
Odenplans.
Som svar på detta lägger vi fram den rykande färska
statistiken från enkäten, nämligen den om att 80% tycker
att samtyckesundervisningen inte är tillräcklig och att en
klar majoritet inte upplever att skolledningen agerar
tillräckligt mycket när de informeras om att sexuella
övergrepp förekommit. Vi förklarar att elever upplever att
detta sopas under mattan av skolledningen och att det i
sin tur ökar risken för att liknande händelser sker igen,
vilket gör att elever känner sig otrygga.

“Förstår skolledningen att
de bidrar till en otrygg
miljö för många tjejer
framförallt genom att inte
uppmärksamma dessa
sexuella övergrepp?”

“Det väcks en oro om man själv
ska bli offer. Och det känns lite
obehagligt att gå i samma korridor
med potentiella ofredare.”

“Är så besviken över att jag
har gått på skolan i tre år
utan ett ord om
samtyckesundervisning.”

“Jag tror att undervisning om
samtycke skulle kunna göra stor
skillnad, om folk ändå beter sig som
svin efter det, då tar dem
konsekvenserna, men då kan skolan i
alla fall ha på sitt samvete att de har
gjort sitt.”

“Att se honom i
korridorerna blir en
ständig påminnelse om
kvinnors utsatthet”

Anna-Karin förklarar att hon till viss del kan förstå
varför elever känner så här, och hon förstår att man
kan vilja att skolan ska fatta beslut om hårda tag mot
eventuella förövare. På det svarar hon att skolan
däremot varken har kompetens eller uppdrag att utreda
eller döma brott, och att det också är viktigt att ta
hänsyn till personerna inblandade. Hon säger så här:
“På sätt och vis förstår jag det, därför att det är ju alltid
svårt när det händer någonting så finns det ju personer
inblandade i en händelse som man behöver vara
väldigt varsam med. Alltid oavsett om man är utsatt
eller pekad som förövare så är det ju en väldigt tuff
tillvaro. Och en av de sakerna som vi försöker arbeta
med i det läget är ju att undvika ryktesspridning, vilket
är jättesvårt, men också att ta hänsyn till eventuella
offer, förövare.”
Vidare säger hon att en viktig uppgift som skolan
besitter är att stötta personer som blivit utsatta för
brott, genom att “stärka en person att göra en
polisanmälan, att följa med om det behövs, liksom
vara stöd på så många sätt som möjligt.”
På det svarar vi att det självklart är bra att skolan
förser offret med stöd, men att många i enkäten
belyser att fokus bör ligga på att utbilda förövaren
snarare än att skicka offret till kuratorn.
Där svarar Anna-Karin att det självklart är viktigt och
att en sådan åtgärd kan vara att arbeta förebyggande
genom samtyckes-undervisning, där hon säger att hon
kan se att skolan i dagsläget brister och att det är något
som bör utvecklas.
Att skolan har planer på att utveckla och öka
samtyckes-undervisningen är självklart glädjande att
höra. Samtidigt kan vi inte låta bli att undra om detta
endast är snack utan någon vidare verkstad. Faktum är
ju att elever faktiskt fört den här dialogen med
skolledningen i flera år, utan att någon vidare
förändring har skett.

När vi tar upp det här med Anna-Karin svarar hon att
skolan “får många propåer från elever om att lyfta
viktiga, svåra frågor, och vi har begränsad tid till vårt
förfogande” vidare säger hon dock att lärarna i år fått tid
att tänka över och diskutera hur man kan lyfta och arbeta
med samtyckesfrågan. Hon tar även upp att en dialog
förts med elevkåren och föräldraföreningen för att kunna
anordna en föreläsning på temat. Alice Britton, som är
med och genomför intervjun, är lägligt nog också
skolans trivselansvarig och har suttit med i
trivselutskottet i snart tre år. Hon berättar att denna
föreläsning har varit på tapeten ända sen hon klev in i
utskottet, och att elevhälsoteamet sagt att det ska
genomföras, men att ingenting har skett. Där berättar
Anna-Karin att detta år “blir det nog nåt under våren”.
Vi försöker återigen trycka på vikten av att detta faktiskt
genomförs, och med stöd i enkäten förklarar vi att det
för många är uppenbart att utbildning om samtycke
faktiskt hade kunnat förebygga några av de incidenter
som inträffat. Anna-Karin hänvisar återigen till att
utbildningen är på väg och att det sker diskussioner på
hur den bör genomföras så att den genomsyrar
skolämnena.
Under hela intervjun förklarar Anna-Karin att förändring
är på väg att ske genom ökad undervisning om
samtycke. Det blir svårt att göra annat än att hoppas på
att skolledningen denna gången kommer hålla sitt ord.
Frågan som däremot kvarstår är vad skolledningen
faktiskt gör när de får reda på att en incident inträffat
mellan två elever på skolan. Vi frågar henne hur det
kommer sig att en elev som är åtalad för våldtäkt på en
annan elev på skolan, fortfarande går kvar. Hon svarar
att det är viktigt att notera skillnaden mellan att vara
åtalad och dömd. Hon förklarar att “När vi får
kännedom om att någonting sånt här har hänt så har vi
kontakt med de elever som är på skolan och som har
varit inblandade, såväl offer som förövare, och är de
omyndiga ber vi alltid om att få kontakt med deras
föräldrar.”
Vidare förklarar hon att det görs individuella
bedömningar, i varje situation som t.ex. kan handla om
att erbjuda klassbyte, men att det inte finns något
generellt förhållningssätt som appliceras i alla lägen
eftersom varje situation är unik. Gemensamt för alla fall
är dock att de “jobbar med att säkerställa att vi gör allt vi
kan för att man ska känna sig trygg i skolan” och även
att man frågan den utsatta “vad är det som skulle få dig
att känna dig säker och trygg, vad kan vi göra i det här
läget, vad kan vi göra i det här situationerna?”

Vi genomför också en intervju med en elev som är offer
för de sexuella övergreppen på skolan. Hon har valt att
vara anonym och vi kallar henne Julia. Julia uppger att
hon blivit våldtagen av en kille i hennes klass och under
vår intervju blir det tydligt att skolledningen inte bemötte
henne som de beskrivit för oss.
“Anna-Karin har inte erbjudit att han ska byta klass eller
att jag ska byta klass. Hon har aldrig frågat mig om det
skulle underlätta heller.” berättar Julia.
Julia förklarar att hon berättat för en av hennes lärare om
situationen varpå de då svarar att de kommer vara tvungna
att polisanmäla för att hon var omyndig, och att det då
skulle vara skolan som polisanmäler. Läraren ska därefter
ha talat med kuratorn som fört det vidare till rektorn. När
Julia sedan talat med kuratorn säger kuratorn att skolan
inte längre kommer att polisanmäla för att incidenten som
skett inte inträffat i skolans lokaler och att det då inte
längre är skolans ansvar.
Detta gör att Julia känner sig sviken av skolan, eftersom
hon räknat med skolans support och beskriver att det
skulle kännas tufft att polisanmäla själv. Stämningen i den
klass där eleverna går förändrades snabbt efter att
incidenten inträffat. Det skolan då istället gör är att pusha
Julia att gå med på att kuratorn ska få föra samtal i
grupper med klassens elever. Julia gör det tydligt att hon
inte känner sig bekväm med detta, men skolan är fast
besluten om att det ska ske. Efter att hon gjort det tydligt
att hon inte kan gå med på det, får de tillslut till en
kompromiss och kuratorn skickar ut ett meddelande till
alla i klassen och förklarar att en incident inträffat, samt
att de kan boka tid för avstämningssamtal om de behöver
prata.

För Julia känns det som att skolan bryr sig mer om
att försöka “tysta ner” att hennes historia, snarare än
att försöka göra situationen så bekväm och trygg som
möjligt för henne.
Julia förklarar att samtalen med kuratorn som hon
och resten av klassen fått ta del av har varit
värdefulla, och att hon har fått stöd av hennes vänner
och de flesta utav lärarna. Hon önskar däremot att
skolledningen hade gjort mer, t.ex. vad gäller
polisanmälan, där hon inte förstår varför det ska
göras någon skillnad på om en våldtäkt ägt rum i
skolans lokaler eller inte, när de två eleverna ändå
går i samma klass.
Flera gånger under intervjun tar Julia upp att hon är
rädd för vad hon får berätta och inte, och oroar sig
över hur ledningen ska reagera. För oss blir det ett
tydligt tecken på att de definitivt inte gjort “allt för
att hon ska känna sig trygg”.
Julia är besviken på hur skolan hanterat situationen
efter att incidenten inträffat. Hon beskriver också hur
frustrerande det är att veta, att skolan har informerats
om att det här har inträffat förut, men ändå inte gjort
någonting för att förebygga att det ska hända igen.
Hon beskriver problematiken i att de killar inte fattat
att de gjort fel, vilket är sjukt i sig, men också ett
bevis på att utbildning kring samtycke antagligen
hade gjort skillnad.
Innan jag avslutar den här artikeln vill jag återigen
vädja till skolan att sluta blunda för problemet.
Gör det som ni själva påstår er vara bäst på - utbilda.

Av Clara von Hedenberg

“Hur blir man tänd på nån som spytt
utanför en bar en timme tidigare?
Hur blir man tänd på nån som storbölat
och gråtit över hur tufft livet är och sen
har den personen tröstat mig?

“Hur kan ni ha mage att
gå runt i dessa korridorer
när ni är väl medvetna
om vad som sker?
Våldtäkter minskar inte
för att ni hänvisar
offrena till kuratorn. Ni
måste ta tag i
FÖRÖVAREN.”

Hur blir man kåt på en person när
personalen på baren behövt fråga hur
hon mår?
Hur blir man kåt på en tjej som somnar
till på baren?
Hur blir man kåt på en tjej som är så full
så att hon inte kan åka hem själv och
måste sova hos dig?”

“Jag frågade, har vi
ens legat?
Han svara ja, och
sen gick han och
spela tv-spel.”

“Hur kan man inte fatta att
man gjort fel, om jag dagen
efter måste fråga om vi har
haft sex?”
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