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Introduktion 
 

Bara ett par år senare framstår den mest argsinta feministiska de-

batten som hopplöst passé. Annat var det under 2013, när tonen 

sattes av framförallt tonårstjejer genom bloggar, Twitterkonton och 

nyhetssidor med bristande redaktionellt ansvar – jag tänker i syn-

nerhet på Nyheter24. De bildade ett slutet socialt klimat som alla 

kunde följa, men som bara rättrogna hade tillträde att delta i. Den 

som sade något kritiskt eller kom med obekväma frågor blev blocke-

rad och kallad för kvinnohatare, rasist eller något tredje. Man käm-

pade mot patriarkatet, sade sig hata män, blev politiskt lesbisk och 

såg en kommunistisk revolution i antågande. De hatiska inläggen 

avlöste varandra inför en intresserad omvärld. Ingen lämnades obe-

rörd. Vare sig man tog deras parti eller gick till motangrepp stod 

adrenalinnivåerna lika högt som de röster man skrek ut sina åsikter 

med. 

Jag ville testa något annat. 

Vad skulle hända om man började bemöta dessa höga röster på 

ett eftertänksamt sätt? Ett bemötande som i och för sig kunde vara 

mycket kritiskt, men som skulle hålla sig till sak och därmed und-

vika både gliringar och personangrepp. Det skulle förstås kräva 

mycket tid. Man skulle behöva följa åtminstone en handfull bloggar 

och skriva dagliga svar, och det vore inte en ödmjuk uppgift. Den 

som lugnt och metodiskt besvarar argsinthet framstår som en över-

sittare. 

Att driva Tenebrism under vintern 2013/2014 blev ett större 

projekt än jag först hade tänkt mig. Bloggen fick hyfsat med upp-

märksamhet i sociala medier och för det mesta skrev jag flera inlägg 

om dagen. Successivt blev det en övning i diplomati och nyans som 

jag tror var personligt utvecklande, även om jag sällan höll med och 

inte drog mig för att kritisera. Jag insåg snabbt att den radikalfemin-
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istiska rörelsen (om den skall kallas så) tog många påståenden ur 

tomma intet, och att bloggskrivarna hade för ovana att säga emot sig 

själva – ibland i samma inlägg, eller rentav i samma stycke. Därav 

mina ständiga frågor efter källor, och det stora antalet fotnoter och 

sidhänvisningar till tidigare diskussioner. 

Så vad hände? En del höll med mig, och en del gjorde det inte. 

Ett fåtal tyckte att jag skrev en bra och välbehövd blogg trots att de 

inte höll med. Ingen inifrån rörelsen var intresserad av ”gränsöver-

skridande” samtal. Istället skruvades tonläget upp efter hand. Först 

generiska svordomar: jag var en obehaglig tönt, en antifeminist och 

rasist, en kvinnohatare av rang. Sedan blev re-aktionerna mer per-

sonliga: jag var en stalker som genom att kommentera offentliga 

bloggar bedrev något slags trakasserier. Till slut växte jag till pedofil 

och misstänkt våldtäktsman. 

Rätten att få definiera sig själv, annars så betydelsefull för femi-

nister, utsträcktes inte till mig. Att jag gång efter annan sagt att jag 

själv är feminist, om än i ordets klassiska betydelse snarare än i 

dess identitetspolitiska, möttes med hymlande ögon och djupa suck-

ar. En riktig feminist skulle inte kritisera vad andra feminister säger. 

Efter pedofilanklagelserna tappade jag en stor del av lusten att 

blogga. I och för sig var det inte första gången jag blivit utsatt för 

något slags hatiskt drev på internet; ett par år tidigare hade jag till 

exempel blivit mordhotad av en sverigedemokrat. Kanske hade jag 

hunnit bli lite för gammal och därmed känslig för den typen av för-

tal. Men det hade också att göra med en mer opersonlig känsla av 

trötthet. Den trötthet som uppstår när man vill föra en diskussion 

om idéer och sakfrågor, men hela tiden tvingas förklara varför denna 

vilja inte gör en till kvinnohatare, rasist eller något ännu värre. 

Jag var tidigt införstådd med att projektet skulle landa i den ty-

pen av situation, men hoppades också att det skulle göda något bor-

tom brandfacklor och stridshandskar. Det gjorde det också. Sara 
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Schmenus, som på den tiden drev en feministisk blogg, höll till ex-

empel med mig om att heterosexualitet inte är fel, och att man vin-

ner på att kunna diskutera idéer med folk som inte håller med. På 

grund av det blev hon emellertid utstött ur det omhuldade syster-

skapet. Att tala vänskapligt med mig var lika illa som att ”gulla med 

Cissi Wallins våldtäktsman”, enligt Lady Dahmer. 

En medlem som avviker två millimeter är genast lika mycket fi-

ende som den mest ihärdige kritikern. 

Debatten gav upphov till föreliggande dokument om flera 

hundra sidor med hänvisningar och korshänvisningar. Några saker 

har utelämnats. I enstaka fall har skärmdumpar fallit bort för att de 

inte fått plats på motsvarande en boksida. Gästinlägg skrevs också 

av Sara Schmenus resp. Susanna Pettersson, sedermera Mannelin. 

Susannas inlägg, om sin bakgrund i feminismen, blev mer läst än 

något av mina egna och bidrog kanske till att hon senare blev avlö-

nad skribent på Göteborgs Posten. 

Idag betraktar jag Tenebrism som ett tidsdokument. Det speglar 

en samling av idéer och attityder som under några år var föremål för 

daglig debatt i Sverige. De flesta bloggar som bemöts har antingen 

raderats, slutat uppdateras eller bytt hjärtefrågor. Efter riksdagsva-

let 2014, när det visat sig att F! inte nått över 4 %-spärren, tycktes 

många engagerade tappa gnistan och debatterna i sociala medier 

försköts till att handla om immigrationspolitik efter den syriska flyk-

tingkrisen. 

Det utesluter inte att en radikalfeministisk gräsrotsrörelse kan 

återuppstå, och att Tenebrism blir aktuell på nytt. 

Men jag hoppas att den inte behöver bli det. 

 

Henrik Sundholm 

2 aug 2016 i Nyköping  
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Om feministiska män (13 nov 2013) 

Fanny skriver om feministiska män.1 

Hon säger att ”det är ett ofog när allt som kommer ur munnen 

från [sic] en förtryckt antas vara sant”, och det stämmer förstås. 

Man har inte automatiskt rätt (d.v.s. är inte automatiskt ofelbar och 

allvetande) bara för att man är eller iklär sig rollen som ett offer. 

Fanny säger däremot att kvinnor som tänker annorlunda, gör det 

bl.a. för att de ”inte är feministiskt medvetna”. Det är ganska kvin-

noförnedrande att anta att alla kvinnor skulle hålla med, om de bara 

visste bättre. 

Många män har tydligen hänvisat Fanny till dessa kvinnor som 

tänker annorlunda, och hennes reaktion är att det inte bevisar nå-

got. Sant, i och för sig. Dels är det anekdotisk bevisföring, och dels 

är ”det finns folk som tycker du har fel” inget argument (om det inte 

också anger varför de tycker hon har fel). Däremot tillämpar Fanny 

samma typ av resonemang när hon drar generella slutsatser 

från anekdotiska erfarenheter på en kvinnojour, och säger själv att 

man inte skall behöva bevisa något för att känslan av att det är sant 

räcker.2 Invändningen tycks därför märklig. 

I början anklagar Fanny män för att aktivt överrösta kvinnor, 

genom att ta tolkningsföreträde och sno rampljus. I slutet anklagar 

hon dem tvärtom för att ”som vanligt” anpassa sig efter kvinnor som 

får göra allt jobb åt dem. Det tycks finnas en viss friktion mellan 

dessa påståenden. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 arsinoe.se/twitter-1111-angaende-man-inom-feminismen/ 
2 arsinoe.se/jag-tanker-inte-lagga-en-enda-javla-sekund-pa-att-bevisa-nagot-patriarkat/ 
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Om heterosexuellt förtryck (13 nov 2013) 

Idag skriver Jaylazkar om heterosexualitet och löneslaveri.3 

Till en början skriver hon att ”det finns ett val” som går ut på att 

hon kan ”välja bort heterosexualiteten”. Hon insåg för ett år sedan 

att hon egentligen är homosexuell, och att heterosexualitet är något 

hon ”tvingats” till. Samtidigt skriver hon några stycken längre ner 

att ”det finns ingen möjlighet att välja bort heterosexualitet”, och i 

stycket nedanför att ”det finns ingen jävla valfrihet”. Dessa påståen-

den står uppenbarligen i konflikt med varandra; det är antingen-

eller. 

Hon skriver att det inte går att undvika män ”för att patriarkatet 

går ut på att kvinnor ska underordnas män…” Här finns över huvud 

taget ingen koppling mellan premiss och slutsats; det är ett flagrant 

exempel på non sequitur. En rimlig förklaring till att det inte går att 

undvika män, är att män utgör strax över 50 % av befolkningen. Att 

leva i den här världen och försöka undvika män, är lite som att spela 

schack och försöka undvika vita eller svarta spelpjäser. Problemet 

(om det är ett problem) är matematiskt snarare än ideologiskt. 

Vidare skriver hon att ”kvinnor tvingas lära sig att kärlek är för-

tryck”. Förmodligen försöker hon säga det omvända, att kvinnor 

tvingas lära sig att förtryck är kärlek. 

Hon hävdar att män alltid kommer att förtrycka henne, genom 

att göra henne ”till kvinna”. Är inte det ett ganska kvinnoförned-

rande tänkesätt? Det innebär trots allt att man inte kan vilja vara 

kvinna; det är något man är, endast om man tvingas till det. 

Och om det stämmer att ”icke-heterosexuella kvinnor saknar 

värde och legitimitet i det patriarkala samhället”, kan det väl endast 

betyda att samhället inte är patriarkalt. I Sverige är relativt få män-

niskor homofoba, och homosexuella har i princip samma i lag med-

                                                 
3 jaylazkar.se/den-obligatoriska-heterosexualiteten-och-det-obligatoriska-loneslaveriet/ 
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givna rättigheter som heterosexuella (inkl. adoption fr.o.m. 2003 och 

ingång av äktenskap fr.o.m. 2009). 

Avslutningsvis hävdar Jaylazkar att mäns våld mot kvinnor oft-

ast sker inom nära relationer. Det är faktiskt ännu vanligare med 

våld inom lesbiska relationer. Det som skiljer är att lesbiska relat-

ioner är mindre vanliga än heterosexuella. 

 

Är allt männens fel? (13 nov 2013) 

Lady Dahmer frågar retoriskt om allt är männens fel.4 

Hon säger att ”det är en vanlig missuppfattning” att feminister 

skyller alla orättvisor på männen, men konstaterar redan i nästa 

mening att det är männen som ”står för nästan allt våld och skit”. 

Det råder en viss diskrepans mellan dessa uttalanden. 

 

Om heterosexuellt förtryck del 2 (13 nov 2013) 

Jaylazkar skriver vidare om heterosexualitet.5 

Hon säger att många känner sig kränkta av hennes föregående 

text, och att det är lustigt för att hon inte kommit på idén om 

heterosexualitet som förtryck själv. Detta är ett logiskt hopp, för om 

människor känner sig kränkta beror det väl inte på om hon själv 

tänkt ut sina teorier eller ej, utan på teoriernas innebörd. Hon skri-

ver att det är ett ”erkänt fenomen”, vilket stämmer inom en snäv 

krets av radikalfeminister, men inte utanför denna krets. 

Hon skriver att patriarkatet både vill att hon skall vara hetero-

sexuell, och mörda henne. Det personifierar en struktur utan med-

vetande, och får den att påminna om en småaktig personlig gudom 

(likt den som både rår över världsaltet och lägger sig i den enskildes 

                                                 
4 ladydahmer.nu/patriarkatet-ar-allt-mannens-fel/ 
5 jaylazkar.se/i-patriarkatet-ar-det-forbjudet-att-synliggora-den-heliga-

heterosexualiteten/ 
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onanivanor). Ifall patriarkatet har en egen vilja och handlingskraft är 

den inte någon struktur, utan ett slags gud. 

Hon menar att det var patriarkatet som ”kom på heterosexuali-

teten”. I sådana fall är patriarkatet äldre än alla mänskliga civilisat-

ioner, för att inte säga äldre än homo sapiens sapiens som art be-

traktad. Det är uppenbarligen ett påstående som inte kan ha något 

stöd i vetenskapligt tänkande. Dessutom återigen detta personifie-

rande av patriarkatet: det är inte bara en struktur utan en själv-

ständigt tänkande existens med en egen vilja och förmåga att på-

tvinga andra sina övertygelser. 

Till sist hävdar hon att patriarkatet ”tvingar kvinnan att stanna 

kvar i den [heterosexuella] relationen till varje pris”. Undersöker vi 

saken märker vi dock att Sverige har en liberal syn på skilsmässor. 

Omkring 20 000 par skiljer sig varje år, varav de flesta är heterosex-

uella. Att vi stannar i relationer till varje pris tycks därför sakna 

grund i fakta. 

 

Att inte tro på män (14 nov 2013) 

Sara Strömvall skriver om feminismens innebörd.6 

Hon säger att feminism handlar om ”människors lika rättigheter 

och förutsättningar”, och i detta inkluderar hon bl.a. att pappor 

skall få tillbringa tid med sina barn, och insikten att även män kan 

bli utsatta för kvinnors våld. 

I stycket under skriver hon att hon ”inte tror på män”; att hon 

inte tror på deras ”vilja och kompetens att kliva åt sidan”. 

Det förra uttalandet går stick i stäv mot det senare. 

 

 

 

                                                 
6 sarastromvall.blogg.se/2013/november/genderism.html 
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Den egentliga sexuella makten (14 nov 2013) 

Lady Dahmer skriver om vem som går patriarkatets ärenden.7 

Hon berör vem som har den ”egentliga sexuella makten” när 

män bjuder kvinnor på en öl eller drink på krogen. Hon konstaterar 

att det finns delade meningar, och svarar för sig själv: ”Jag hade 

aldrig nån makt. Jag hade inte ens nåt egentligt val, bara illusionen 

av det.” Att hon inte hade någon makt stämmer förvisso. Man har 

inte makt över en annan människa, bara för att man vill bjuda eller 

bli bjuden av denne på något att dricka. Det är en social konvention 

för att öppna för ett okonstlat samtal. Valmöjligheter existerar bevis-

ligen, eftersom det finns många kvinnor som tackar ja, och många 

kvinnor som tackar nej. 

Hon berör sedan kvinnor som ”rakar benen och sminkar sig”, 

och hävdar att de är offer i dubbel mening. Först är de offer för pat-

riarkatet som tvingar dem till detta beteende. Och sedan blir de 

skenbart offer för feminister (!) som hävdar att det är fel att göra så: 

”Och sen kommer vi. Jokern. Feministen. Och dubbelbestraffar.” 

Detta är ett kvinnoförnedrande tänkesätt, eftersom det antar att 

kvinnor som rakar och sminkar sig är offer utan egen vilja. 

 

Nakenhet på Facebook (14 nov 2013) 

Apan satt i granen skriver att Facebook är ett skitföretag.8 

Hon börjar med att beklaga sig över ett filmklipp som cirkulerat 

på Facebook, där en man misshandlar sina två döttrar. Sedan reage-

rar hon mot att Facebook raderat bilder från hennes sida Mamma-

former, som porträtterar kvinnor efter graviditeten. Utifrån detta drar 

hon slutsatsen att Facebook tycker att våld mot kvinnor och barn är 

okej, men att bilder på kvinnor inte är okej om de inte motsvarar rätt 

skönhetsideal. ”När en kvinnas kropp inte lever upp den sjuka bil-

                                                 
7 ladydahmer.nu/vem-ar-det-som-gar-patriarkatets-arenden-egentligen/ 
8 apans.se/facebook-ar-ett-skitforetag/ 
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den av hur den ideala kvinnokroppen ska se ut, då väcker den an-

stöt och censureras.” 

I själva verket medger hon redan från början att filmklippet ra-

derats. Att Facebook skulle tillåta den typen av klipp stämmer alltså 

inte. Och när det gäller Mammaformer, visade de bilder som togs 

bort (av skärmdumparna att döma) explicit nakenhet, d.v.s. bara 

bröst. Facebook tog alltså inte ställning till huruvida dessa kvinnor 

var snygga eller fula, utan agerade i enlighet med en generell policy 

mot nakenhet, vilket på internet brukar definieras som nakna bröst 

eller könsorgan. Facebook skriver i sina gemenskapsregler: ”Vi har 

också infört begränsningar när det gäller att visa nakenhet.” 

Anna (som hon heter) avslutar med en retorisk fråga: ”Jag är 

helt övertygad om att de maktpersoner som styr facebook är män. 

Vad tror ni?” Det stämmer naturligtvis. Det är allmänt känt att Mark 

Zuckerberg (en man) är verkställande direktör för Facebook. Men det 

är knappast hans eller hans köns fel att Facebooks generella naken-

hetspolicy, även drabbar en nakenhet som just Anna tycker är okej. 

 

Om fascism och politiskt våld (14 nov 2013) 

Fanny Åström skriver om politiskt våld.9 

För henne ”handlar det inte om att specifika personer ska bemö-

tas med våld, utan om att skydda vissa ideal med de medel som för 

tillfället krävs”. Vilket våld som krävs för att skydda vilka ideal fram-

går inte, men i nästa stycke förklarar hon när det bör användas, 

”när fascister demonstrerar”. Och det har hon f.ö. också hävdat tidi-

gare.10 

Här finns en tydlig följdstridighet. Att bruka våld för att tysta 

kritiska röster är ett av fascismens osvikliga kännemärken. Fanny 

                                                 
9 arsinoe.se/ask-fm-om-politiskt-vald-och-svartsjuka/ 
10 arsinoe.se/twitter-209-vald-och-asikter/ 
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kan inte både kalla sig antifascist och angripa fredliga (om än inte 

frihetliga) demonstranter med våld. 

Fanny skriver i nästa stycke att polisiärt våld mot ockupationer 

av fabriker och bostäder är fel, och att det är ”motiverat att försvara 

sig” mot den liberala demokratins rättsväsende, när polisen skyddar 

fabriks- och bostadsägarnas rättigheter. Eftersom valet finns att 

acceptera ockupationen (”… kan ju folk faktiskt välja att ge med 

sig”), bör polisen mötas med motvåld. 

Samma slags följdstridighet här. Det är inte möjligt att vara an-

tifascist och samtidigt stödja ockupation av arbetsplatser och hem, 

såväl som våld mot ingripande polis. 

 

Om heterosexuellt förtryck, del 3 (14 nov 2013) 

Jaylazkar skriver vidare om heterosexualitet.11 

Hon skriver att om hon ”känner att hon blir förtryckt”, måste 

det bero på att ”patriarkatet lärt kvinnor att kvinnor ska känna att 

det är fel på kvinnorna”. Hon går från en känslomässig upplevelse 

inom sig själv, till en generell utsaga om vad andra kvinnor har lärt 

sig och inte. Detta är uppenbarligen ett non sequitur. 

Hon säger att hon lärt sig att analysera sig själv på ett sådant 

sätt, att hon nu kan överföra skulden för sina känslor på något ut-

anför henne själv, d.v.s. på patriarkatet. När hon känner känslan av 

förtryck, ”lyfter jag blicken och tittar aktivt utanför mig själv och 

försöker se vart [sic] det patriarkala förtrycket kommer ifrån”. Men 

för att skuldbelägga någon annan för sin känslomässiga instabilitet 

krävs ingen självanalys. Det kräver att man på väsentliga punkter 

avstår från självanalys. 

Hon skriver att hon försöker ”öva upp min förmåga att kunna se 

det förtryck som patriarkatet utsätter mig för”. Det är ett tecken på 

att patriarkatet inte existerar, eller i varje fall inte i den form hon 

                                                 
11jaylazkar.se/att-jag-skriver-om-heterosexualitet-just-nu-har-relevans/ 
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försöker se det. Att förbise en allomfattande struktur i samhället 

vore ett konststycke. Att lyckas se vad man vill se är enklare än man 

tror. 

Hon hävdar att ”den som inte löneslavar beskrivs som en para-

sit, en slashas, en dålig människa”. Det är inte en beskrivning de 

flesta skulle hålla med om. Inte heller gör jag det. Men de som be-

skriver arbetslösa på det sättet, gör det inte för att de inte arbetar 

(”löneslavar”), utan för att de lever på bekostnad av andra som arbe-

tar. 

Hon menar att ”min psykiska funktionsnedsättning som jag har 

fått av att ha blivit utsatt för patriarkalt förtryck…” Det är rimligtvis 

upplevelsen av ett patriarkalt förtryck som kan orsaka psykisk 

funktionsnedsättning. Och det är ett tillstånd som i någon mån lär 

kvarstå, så länge man betraktar sig själv som ett ständigt offer för 

förtryck. 

Vidare: ”Jag ser studerande som en form av löneslaveri…” Det 

är sakligt felaktigt, eftersom studenter (qua studenter) inte får lön. 

 

Agerande i sexuella situationer (14 nov 2013) 

Fanny skriver om agerande i sexuella situationer.12 

Hon säger att hon tidigare har varit pådrivande att ha sex, och 

att ”många män är kvicka på att utnyttja” detta. Men om hon själv 

är pådrivande finns inget utnyttjande med i bilden. Men kan inte 

gärna hävda att män utnyttjar kvinnor både när de tvingar till sig 

sex, och när kvinnan är den aktiva initiativtagaren. Det är dessutom 

ett kvinnoförnedrande resonemang, eftersom det antar att kvinnan 

inte kan ta ansvar för sina egna handlingar. 

Hon menar att kvinnor intalas att de ”är könsvarelser först och 

främst, och endast i andra hand människor”. Det här är ett flagrant 

exempel på en falsk dikotomi. Att bli närmad i romantiska eller sex-

                                                 
12arsinoe.se/hur-agera-i-sexuella-situationer-med-kvinnor-som-man/ 
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uella intressen är inte detsamma som (eller jämförligt med) att inte 

betraktas som människa. 

Hon påpekar att män ibland, när de får ett nej till sex, direkt 

vänder sig om för att sova. Enligt henne signalerar det ”att det enda 

som är värt att få av mig är sex”. Här bör man tänka på att sätta sig 

in i bägges sida av saken. Jag kan förstå att kvinnan i exemplet upp-

fattar situationen så. Men mannen vänder sig nog snarare om för att 

han känner sig aningen sårad, eller att han ”inte är värd att älskas 

med”, för att använda Fannys språk. 

Fanny tycker att ”det är en bra idé att vara mycket avvaktande, i 

alla fall till en början i en sexuell relation”. Vad svarar man på det? 

Det här är 2013, inte 1953.  Huruvida det är en bra idé att avvakta 

med sex eller ej kan bara de som ingår i relationen avgöra. Du eller 

jag vet inte vad som är bäst för andra par. 

Hon skriver att hon gillar när mannen är avvaktande, så att hon 

själv till slut kan ta initiativet och känna att ”sexet då ägt rum på 

mina villkor”. För det första sade hon redan i början att män som 

besvarar kvinnans pådrivande, i alla fall om de gör det ”kvickt”, fort-

farande utnyttjar henne. Det borde alltså vara viktigt för mannen att 

ännu en tid vägra ha sex med kvinnan. För det andra bör inte sex 

äga rum på någons ensidiga villkor, för det är det som är verkligt 

sexuellt utnyttjande. 

 

Brinnande hat mot män (14 nov 2013) 

Filippa Berg skriver om sitt brinnande hat mot män.13 

Hon säger att det är intressant att hennes hat mot män uppfatt-

tas som provocerande, som om det vore ”konstigt eller opassande” 

att hata män som grupp. Här är ordvalet lite i underkant, för det är 

mer än ”opassande” att hata en grupp människor (strax över 50 % 

av världens befolkning) på grund av att de fötts till män. Det är vä-

                                                 
13 filippaberg.se/?p=23190 
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sentligen samma tänkesätt som rasism, men med fokus på kromo-

somer istället för pigmentering. 

Hon skriver att eftersom hennes hat mot män är så upprörande, 

måste det vara ”ännu ett uttryck för förtrycket”. Tanken här är alltså 

att ju mer andra protesterar, desto mer bevisar det att man egentlig-

en har rätt. Det är, om det behöver sägas, inte förenligt med veten-

skapligt tänkande. 

Hon hävdar att om någon ber henne att ”lugna ner sig”, betyder 

det att ”det inte är okej för en kvinna att vara arg” och att hon av-

skrivs som ”hysterisk”. Men det bör sättas i relation till vad man sagt 

eller gjort för att behöva lugna ner sig. Är man så trångsynt att man 

känner ett brinnande hat mot grupper på grund av deras medfödda 

egenskaper, är det kanske dags att stanna upp och tänka efter en 

gång till. 

Hon säger att män invänt att hon inte borde hata alla män, för 

att det finns män som är snälla. Detta är fullständigt lönlöst. En 

vuxen människa vet att det finns snälla män, såvida hon inte levt 

isolerad under en sten. Känner du ens ett behov av att påpeka detta 

kan du lika gärna låta bli. Enligt Filippas tänkesätt är män förtryck-

are per definition. Hur snälla män är spelar ingen roll, för hennes 

omdöme är inte avhängigt deras beteende. Hon hatar dem p.g.a. 

något som är medfött. 

 

Om rätten till abort (15 nov 2013) 

Fanny skriver om hur vi minskar antalet aborter.14 

Hon säger att det vore förrädiskt att minska rätten till abort, att 

inskränkt aborträtt leder till ökat antal illegala (mer riskfyllda) abor-

ter, o.s.v. För ovanlighetens skull är jag på väsentliga punkter enig 

med henne, och det skall uppmuntras. Viss kritik kvarstår dock. 

                                                 
14 arsinoe.se/hur-vi-minskar-antalet-aborter/ 
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För att minska antalet ofrivilliga graviditeter föreslår hon pre-

ventivmedel för män, subventionerade kondomer, och ifrågasättande 

av penetrationsnormen. Men det finns redan kondomer, piller, sta-

var, plåster, spiraler och sprutor — och om inget av det faller på 

läppen finns dessutom dagen efter-piller som kan tas så sent som 3 

dygn efter samlag. Ofrivilliga graviditeter beror sannolikt inte på 

bristande möjligheter att förhindra graviditet. Mer sannolikt är att de 

beror på den enskildes dumhet. (Här antas förstås att vi inte talar 

om graviditet till följd av våldtäkt.) 

Abortmotståndare är ”intresserade av att öka den reproduktiva 

exploateringen av kvinnors kroppar”, skriver Fanny. Även om jag 

hyser stark avsky mot abortmotstånd, inser jag att det inte är något 

sådant intresse som driver dem. I regel verkar de snarare motiveras 

av religiös övertygelse, av emotionalism, eller av ett teoretiskt reso-

nemang som säger att foster har rätt till liv. 

 

Om abort och kvinnosyn (15 nov 2013) 

Lady Dahmer skriver att det görs för få aborter i Sverige.15 

Hon säger att oavsett om abort är rätt eller fel, spelar det ingen 

roll varför, hur många gånger, eller i vilket skede av graviditeten man 

gör abort. Det är ett märkligt påstående av flera skäl. Dels kan man 

ha mer eller mindre goda skäl för att göra något man förvisso har 

rätt till. Om abort är mord, är det rimligtvis värre att mörda fler än 

att mörda färre. Och drar man gränslinjen för när fostret blir ”ett liv” 

någonstans under graviditetens gång, spelar det nödvändigtvis roll i 

vilket skede aborten utförs. (Abortmotståndares tankefel ligger i 

premisserna— slutsatserna av deras premisser spelar roll. Annars 

vore de inte ett problem.) 

Hon menar att man inte kan vara för rätt till abort, och samti-

digt ”moralisera kring varför”. Att göra det ”luktar dålig kvinnosyn all 

                                                 
15ladydahmer.nu/det-gors-for-fa-aborter-i-sverige/ 
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over”. Men här saknas en koppling mellan de bägge påståendena. 

Att någon har rätt att göra x betyder inte att x måste vara ett oklan-

derligt val. Och att jag medger någons rätt att göra x, betyder inte att 

jag (för att vara konsekvent eller ha en bra kvinnosyn) måste avstå 

från att ha en egen åsikt om valets lämplighet. 

Hon berättar att hon själv gjort tre aborter, och att det säkert 

finns de som skulle se henne som någon som ”använder abort som 

preventivmedel”. Hon svarar dem att hon tycker det i så fall är okej 

att använda abort på det sättet, och avslutar med en uppmaning: 

”Gör så många du vill!” Egentligen håller jag med Lady Dahmer här. 

Vill du använda abort som preventivmedel är det din ensak. Det för-

utsätter emellertid att du betalar dem med egna pengar, och inte 

med andras. 

 

Ideologiska ramverk och rasism (15 nov 2013) 

Jaylazkar skriver om sin vardag som förtryckt och förtryckare.16 

Hon skriver att hon till vardags ”blir utsatt för förtryck” och att 

hon ”har ideologiska ramverk för att förstå förtrycket”. Samma ideo-

logiska ramverk, feminismen och kommunismen, låter henne också 

förstå ”att jag utövar förtryck som vit person”. För det första är det 

väl ganska tydligt att det förhåller sig omvänt: hon upplever sin situ-

ation på ett visst sätt, och faller hän åt teorier som bekräftar denna 

upplevelse. För det andra har teorierna tydligen förklarat för henne 

att hon är rasist — för det är trots allt vad någon som förtrycker 

andra baserat på hudfärg är. 

Hon ”upplever” att hennes feministiska ideologiska ramverk är 

”ganska starkt”. Kommentarer känns överflödiga. 

Hon säger att hon ”inte är så förklarande av varför patriarkatet 

gör si eller så” och istället ”går direkt på fördömandet av hur dåligt 

det är”. Det är alltid enklare att fördöma än att förklara. Men be-

                                                 
16 jaylazkar.se/min-vardag-som-fortryck-och-fortryckare/ 
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dömning bör göras först efter förklaring. Här skriver hon att hon 

”ännu inte läst så mycket marxistisk teori” som hon känner att hon 

”skulle behöva läsa för att kunna göra bättre kommunistiska ana-

lyser” av det förtryck hon och ”alla andra blir utsatta av från [sic] 

kapitalismen”. Med andra ord: hon saknar ett tillräckligt kunskaps-

underlag för att göra bra analyser, men ändå vet hon redan vilka 

slutsatser som är korrekta och vill studera ett urval av just de källor 

som kommer leda fram till just de slutsatserna. 

Hon medger att det råder ett slags konflikt mellan förklaring och 

fördömande; det är ”en avvägning” för att hon ”behöver skriva en 

text på ett fördömande vis för att dämpa min ångest…”. Det är för-

modligen alldeles riktigt att hennes mående avgör vad hon tänker 

snarare än omvänt. Det har jag sagt flera gånger förut. Men trots 

tillfällig lindring blir det en evig dans i cirkel; så länge man fortsätter 

att betrakta sig själv som ett offer för förtryck i vardagen lär man 

också fortsätta må dåligt. 

Hon skriver att patriarkatet och kapitalismen är ”genomgående 

rasistiska system”. Det beror på att de ”går ut på att dela upp män-

niskor i olika grupperingar som till exempel; kvinna, man…”. Behö-

ver jag säga att detta är ett gigantiskt självmål? Sedan skriver hon 

att hon ”tjänar på rasism” för att hon ”inte blir utsatt för rasism”. 

Här finns ingen logisk koppling alls. Att tjäna på något och att inte 

utsättas (d.v.s. själv beröras) av det är motsatser. 

Hon menar att hon på grund av sin vita hudfärg utövar förtryck 

mot icke-vita, genom att inte ha ”diskuterat min position som vit 

mer än vad jag har gjort”. Förtryck är en aktiv handling, inte något 

man kan råka göra sig skyldig till för att man inte bloggat om ett 

särskilt ämne. Hon avslutar med att hon ”vill försöka problematisera 

min position som vit mer”. Om hon anser att det är problematiskt att 

vara vit, understryker det bara hennes rasism. 
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Om mäns ansvarslöshet (16 nov 2013) 

Fanny skriver om mäns ansvarslöshet.17 

Hon säger att ”män lastar över sitt ansvar att skydda sig på 

kvinnor”, och att det idag anses vara kvinnan som är ansvarig för ev. 

graviditet. Det är såklart bägges ansvar att se till att preventivmedel 

används. Men det yttersta ansvaret ligger rimligtvis på kvinnan, för 

att det är hon som blir gravid, och hon som har (och bör ha) besluts-

rätt över om fostret skall aborteras eller ej. 

Hon skriver att hon ”tycker det är viktigt att tala om vad kvinnor 

offrar för mäns vårdslöshet”. Detta är ett kvinnoförnedrande tänke-

sätt, för det implicerar att kvinnor inte kan ta ansvar för sina egna 

kroppar, utan blir offer för mannens vårdslöshet om han inte näm-

ner eller insisterar på preventivmedel. 

 

Att vara en dålig feminist (16 nov 2013) 

Fanny skriver om hur det är att vara en dålig feminist.18 

Hennes svar är att det inte går att vara en dålig feminist, och att 

det bara finns ”olika strategier för att överleva och bekämpa patriar-

katet”. 

Det är en beklämmande ståndpunkt av tre skäl.  Det första: det 

innebär ipso facto att inga feministiska kampstrategier, oavsett hur 

horribla, kan innebära ett avstamp från feministiska värderingar. 

Det andra: det implicerar att det aldrig är nödvändigt eller önskvärt 

att reflektera över huruvida man eftersträvar feminism på ett med 

feministiska ideal överensstämmande sätt. Det tredje: det tycks stå i 

bjärt kontrast till hennes kritik mot manliga feminister.19 

 

 

                                                 
17 arsinoe.se/vad-offrar-kvinor-for-mans-ansvarsloshet/ 
18arsinoe.se/att-vara-en-dalig-feminist/ 
19 arsinoe.se/man-och-feminist-den-stora-guiden/ 
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Feminism som kunskapsfält (16 nov 2013) 

Blixa undrar var respekten för feminism som kunskapsfält finns.20 

Hon skriver att hon läst böcker, diskuterat, sett dokumentärer, 

funderat och analyserat – utan att möta respekt för sin förvärvade 

kunskap. Sedan jämför hon feminism med kvantfysik: hon klagar 

över att folk uttalar sig om feminism utan att ha studerat ämnet, 

och menar att det är lika befängt som om man skulle uttala sig om 

kvantfysik utan att veta något om det. 

De flesta som uttalar sig om kvantfysik har aldrig ägnat ämnet 

några seriösa studier. Det beror på att det är oerhört komplext, eller 

som till och med Richard Feynman uttryckte det: om du tror att du 

förstår kvantfysik förstår du inte kvantfysik. Bristande kunskap be-

tyder inte att man bör låta bli att uttala sig. Det betyder bara att 

man bör komma ihåg vad man vet och inte vet när man gör det. 

Men feminism är inte precis kvantfysik. Det är ett mycket 

simplare ämne, och dessutom är det ideologiskt på ett sätt som 

kvantfysik (och naturvetenskap i allmänhet) inte är. För ett ideolo-

giskt ämne är en viss uppsättning av värderingar centralt, och vär-

deringar kan vi uttala oss om på ett annat sätt än empiriska feno-

men i naturen. Feminism handlar mer om rätt/fel än om 

sant/falskt, vilket dess postmoderna ramverk också medger. 

Respekten för feminism som kunskapsfält är ganska stark vid 

universiteten, eller i varje fall vid dess humanistiska institutioner. 

Utanför den akademiska miljön ser det ofta annorlunda ut. 

Blixa klagar över den ”Uppriktigt Undrande Mannen” för att 

”hans verklighetsbeskrivning ser annorlunda ut och hans kunskap 

brister”. Men varför detta förakt för uppriktigt undrande män, bara 

för att deras utgångspunkter är annorlunda och de inte vet så myck-

et om dina egna? Nog för att det finns personer det inte är lönt att 

                                                 
20 blixabloggar.se/var-ar-respekten-for-feminismen-som-kunskapsfalt/ 
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diskutera med, men att man har olika utgångspunkter och olika 

mycket kunskap i ideologisk diskussion är något man bör acceptera. 

 

Lily Allen och rasistiska strukturer (16 nov 2013) 

Lady Dahmer skriver att rasistisk satir fortfarande är rasism.21 

Hon analyserar Lily Allens nya musikvideo Hard Out There och 

säger att även om hon inte tror att Allen är rasist, ”reproducerar” 

hon ”rasistiska strukturer”. Men rasism innebär något mycket kon-

kret. Det innebär att man delar upp människor i olika raser. Varken 

mer eller mindre. Och det tycks inte Lily Allen göra i sin video. Man 

skulle lika gärna kunna säga att den är inkluderande, eftersom den 

både visar ljus- och mörkhyade dansare. (Att inte visa dem skulle 

enligt feministisk teori kunna betraktas som osynliggörande, vilket 

ses som förtryck.) 

Lady Dahmer skriver att musikvideon är rasistisk, även om den 

är satir. I så fall måste vi för att vara konsekventa också hävda att 

Chaplins Diktatorn är nazistisk, eller att Kubricks Dr. Strangelove 

förespråkar kärnvapenkrig. Att de i själva verket driver med sitt 

ämne är egalt; det avgörande är formen och inte innehållet. Använ-

der man ett visst bildspråk tar man det i försvar — även om man 

inte gör det. 

Hon säger förresten också att ”de ljusa dansarna har mer kläder 

på sig” än de mörka. Nej, inte direkt. De mörka kvinnorna visar mer 

rumpa, men de ljusa visar magen. 

 

 

 

 

 

                                                 
21 ladydahmer.nu/rasistisk-satir-ar-fortfarande-rasistisk/ 
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Om behov inom relationer (16 nov 2013) 

Fanny skriver att hennes värde avgörs av om hon kan tillfredsställa 

en man.22 

Hon hävdar att kvinnor tränas att leva sig in i andras männi-

skors situation, ”något som män knappt tränas in i alls”. Något stöd 

för påståendet ger hon inte. 

Hon säger att kvinnor till skillnad från män känner av den an-

dres behov; män gör inte det utan måste få dem förklarade för sig. 

Till en gräns känner man naturligtvis en partners behov, därför att 

man lever med personen och känner denne väl. Däremot kan man 

inte förvänta sig att ens partner är tankeläsare, och sannolikt är 

man inte själv en så bra tankeläsare som man kanske vill tro. Kom-

munikation är en bra sak. 

Hon menar att det till och med kan verka ”som att kvinnans be-

hov tillfredsställs när hon försöker tillfredsställa mannens”. Ja, så 

fungerar det förhoppningsvis inom en relation. Man mår bra av att 

se till att ens partner mår bra. 

 

Om att hantera svartsjuka (16 nov 2013) 

Fanny skriver om att hantera svartsjuka.23 

Hon säger att tvåsamhet är något man behöver om man ”känner 

sig otrygg i relationen”, på grund av att kärleksrelationer är ”så oer-

hört laddade i vårt samhälle”. Hennes lösning är att betrakta sin 

relation ”mer som jag skulle betrakta en vänskapsrelation”, inte 

”diskutera eller tänka på Framtiden”, så att hon inte känner ”att det 

vore en katastrof om relationen tog slut”. 

Om man investerar mycket i en relation har man mycket att för-

lora (och omvänt). Vill man inte riskera att falla från höga höjder, är 

det säkrast att inte sträva mot dem. Nackdelen är förstås att man 

                                                 
22 arsinoe.se/mitt-varde-avgors-av-om-jag-kan-tillfredsstalla-en-man/ 
23 arsinoe.se/ask-fm-om-att-hantera-svartsjuka/ 
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går miste om den höga höjdens vackra utsikt, som kan bestå i att 

t.ex. planera en gemensam framtid ihop. Var och en måste själv av-

göra vad som ligger i ens intressen, utifrån ens egna värderingar och 

sätt att fungera. 

Med detta sagt: tvåsamhet eller monogami är sällan en produkt 

av otrygghet. Det är för de flesta (i synnerhet för de flesta som lever i 

eller vill ha tvåsamma relationer) en viktig förutsättning för att 

kunna investera känslomässigt i relationen. Den laddning som 

Fanny vill undvika, behöver inte vara en laddning som andra vill 

eller borde undvika. Att hoppa från iakttagelse av sina egna känslor 

till en generell utsaga om otrygghet påtvingad av ”vårt samhälle” är 

non sequitur. 

 

Om att hata män (17 nov 2013) 

Jävla feministfitta skriver om att hata sin förtryckare.24 

Hon inleder med att det är ”helt jävla rimligt, legitimt och till och 

med positivt att hata sin förtryckare” (d.v.s. män). Men det är i själva 

verket högst orimligt, illegitimt och negativt att hata en grupp män-

niskor (strax över 50 % av världens befolkning) baserat på deras 

medfödda könstillhörighet. Jag kommenterade Filippa Berg likadant 

häromdagen, och det är sorgligt att det skall behövas. Det är sådana 

här feminister som gör att uppfattningen att ”feminism handlar om 

att hata män” får en grund att stå på. 

Hon säger att ”hatet hjälper en att se klart”. Det är allmänt ve-

dertaget att det fungerar tvärtom: att hat förblindar, och hindrar en 

från att se saker och ting på ett objektivt eller neutralt sätt. 

Hon menar att det inte är något fel ”att en icke-vit… hatar vita”. 

Nej, förvisso inte, om hudfärgen är en irrelevant omständighet. Att 

hata människor på grund av deras hudfärg är däremot rasism. 

                                                 
24 apigt.blogg.se/2013/november/att-hata-sin-fortryckarefe.html 
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Hon skriver att det inte är roligt ”att veta att min blotta existens 

är ett problem” som sker ”på någon annans bekostnad”. Att säga att 

det inte är roligt är dagens underdrift. Att betrakta sin blotta ex-

istens som ett problem och en börda för andra människor urholkar 

självkänslan och livsglädjen. Det är vid den här punkten man bör se 

upp från sina genusteoretiska läroböcker och tala ut med en tera-

peut istället. 

Hon konstaterar att det inte finns något man kan göra för att 

sluta förtrycka andra människor; man kan bara ”försöka att för-

trycka människorna i sin omgivning så lite som möjligt”. Det följer 

logiskt från premissen att man förtrycker människor genom sin 

blotta existens, snarare än genom sitt beteende. Lyckligtvis är pre-

missen felaktig. Delvis består denna lycka i att premissen bara läm-

nar ett enda moraliskt alternativ: självmord. 

Hon avslutar med att hon ”hatar, hatar, hatar cismän så jävla 

intensivt”. Man bör nog i största allmänhet förhålla sig skeptisk till 

texter som glorifierar hat mot folkgrupper. 

 

Om skuldbeläggning och rasism (17 nov 2013) 

Jävla feministfitta skriver om skuldbeläggning.25 

Hon observerar att vi ofta delar upp människor i antingen-eller: 

antingen är vi rasister eller icke-rasister, homofober eller icke homo-

fober, sexister eller icke sexister, o.s.v. Varför gör vi det? Hennes 

svar är att det nog mest är ”ett sätt att distansera sig själv”. Nej, det 

går faktiskt långt djupare än så. Människan har ett grundläggande 

behov av att organisera sin kunskap i begreppsliga kategorier. 

Ibland gör hon det på goda grunder och ibland på mindre goda, men 

hon behöver göra det efter bästa förmåga för att kunna begripa sin 

omvärld på en begreppslig nivå. 

                                                 
25 apigt.blogg.se/2013/november/du-ar-ocksa-en-del-av-problemet-sluta-lagg-skulden-
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Hon säger att inte tror att man ”som vit kan bli hundra procent 

Inte Rasist”, vilket är en flagrant självmotsägelse. Detta innebär ju 

faktiskt att människor är rasister på grund av sin hudfärg eller ras, 

vilket i sig är ett rasistiskt tänkesätt. 

Hon avslutar med att säga att ”vi vinner ingenting på den här 

uppdelningen”. Nej, det håller jag med om. Så sluta göra den. 

 

Är sex och våldtäkt samma sak? (17 nov 2013) 

Jävla feministfitta skriver om patriarkalt sex och våldtäkt.26 

Hon inleder med att återge ett påstående om att sex och våld-

täkt är olika saker, och hon frågar — är det verkligen det? Svaret är 

(i den här textens sammanhang) ett enkelt ja. Våldtäkt innebär nå-

got mycket precist, nämligen att mot någons vilja påtvinga denne 

sexuella handlingar. 

Hon säger att ”ett nej varit uteslutet” nästan alla gånger hon le-

gat med en man, och återger några tragiska erfarenheter: ”Med mitt 

ex prövade jag allt möjligt för få honom att lyssna på mig. Jag prö-

vade att gråta, jag prövade att bara ligga helt tyst och stilla och bara 

knipa ihop ögonen.” Det är inga trevliga erfarenheter att ha. Hennes 

ex och de andra män hon nämner bör ändra sitt beteende. Själv bör 

hon söka sig bort från den typen av män. 

Hon skriver om heterosex att ”en agerar och en är passiv”. Nej, 

det beror på vad man föredrar, vad ens partner föredrar, och per-

sonkemin sinsemellan. 

Hon menar att ”det är mannen som tar initiativ” och ”som har 

makten”. Men att ta initiativ är inte samma sak som att ha makt. 

Även när mannen tar initiativen, är kvinnan (när det inte rör sig om 

våldtäkt) fri att besvara dem eller låta bli. 

Hon hävdar att sex ”sker i ett samhälle där kvinnors kroppar 

ses som allmän egendom”. Det är ett uppenbart felaktigt påstående. 
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Om heterosexualitet (18 nov 2013) 

Jävla feministfitta skriver om heterosexualitet.27 

Hon säger att om någon nämner sin heterosexualitet vill hon 

”bara sucka högt och himla med ögonen”, eftersom de ”uttråkar mig 

så jävla mycket”. Det är ett respektlöst och socialt inkompetent bete-

ende man bör förändra snarare än stoltsera över. Det är lika legitimt 

att vara heterosexuell, som att ha någon annan läggning. 

Hon undrar varför vi tror att heterosexualitet är så vanligt, och 

besvarar sin egen fråga: ”Nej, vi föds inte till det, vi tvingas till det.” 

Detta är en uppfattning som saknar vetenskapligt stöd. 

Hon menar att en kvinna måste förverkliga sig själv genom 

heterosexuella och monogama relationer. Det är kvinnoförnedrande 

att tala för alla kvinnor på det sättet. Alla människor har olika vär-

deringar, intressen och drömmar. Vi förverkligar oss själva på olika 

sätt. 

Hon skriver att det ”är väl inte så konstigt” att många ingår i 

heterosexuella och monogama relationer, eftersom de ”ses som de 

enda värdefulla relationerna”. Detta är felaktigt prima facie. Snart 

sagt alla människor har en mängd olika slags relationer som de fin-

ner värdefulla. 

 

Om kapitalismens och patriarkatets rasism (18 nov 2013) 

Jaylazkar skriver om kapitalismens och patriarkatets rasism.28 

Hon anger som exempel på det förra kolonialismen, och framför 

allt Kapplöpningen om Afrika under 1800-talet och fram till första 

världskriget 1914. Men kolonialism (eller imperialism) är inte kapit-

alism, så det besvarar inte frågeställningen. 

Hon försöker hämta stöd i ett citat av Det Kommunistiska Mani-

festet, om hur ”ökad avsättning för sina produkter jagar bourgeoisin 

                                                 
27 apigt.blogg.se/2013/november/heteromonogamin.html 
28 jaylazkar.se/sarskiljandets-logik-i-patriarkala-kapitalismen/ 



 

28 

över hela jordklotet”. Det stämmer att kapitalismen, när den lämnas 

tillräckligt fri, leder till spontan globalisering. Men detta säger inget 

om dess förmenta rasism. 

Hon hävdar att patriarkatet framförallt är rasistiskt för att det 

”delar upp människor i kategorierna kvinna och man”. Tydligen be-

höver det påpekas, att kön och ras är olika saker. Dessutom delar 

feminismen flitigt upp människor i män och kvinnor, och bör i så fall 

också räknas som rasistisk. 

Hennes historiesyn börjar med 1800-talet, hon tror sig ha re-

dogjort för kapitalismens grunder när hon i själva verket inte sagt ett 

ord om dem, och hon fäller svepande vaga uttalanden om hur sam-

hället fungerar utan vare sig empirisk forskning, referenser eller 

egna förklaringar till stöd. 

 

Om den Internationella mansdagen (19 nov 2013) 

Jaylazkar skriver om Internationella mansdagen.29 

Hon inleder redan i rubriken med att kalla den för ”internation-

ella förtryckardagen”. Det implicerar att män förtrycker per definit-

ion, snarare än på grund av hur de beter sig och vilka värderingar de 

har. I sin tur innebär det att begreppet ”förtryck” fullständigt urvatt-

nas. 

Hon hävdar att Internationella mansdagen existerar ”för att 

osynliggöra den internationella kvinnodagen”. Det vore kanske inte 

ett helt befängt uttalande, om dagarna låg i närheten av varandra. 

Men Internationella kvinnodagen firas först den 8:e mars, nästan 4 

månader senare. Dessutom kan man läsa svart på vitt att Internat-

ionella mansdagen ”avser att fokusera på pojkars och mäns hälsa, 

förbättrade relationer och ökad jämställdhet mellan könen, samt 
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lyfta fram positiva manliga förebilder”. Det är i varje fall Wikipedias 

förklaring.30 

Hon säger att Internationella kvinnodagen existerar ”för att 

kvinnor ska få en, endast en… chans att… ha en dag i patriarkatet 

som endast är till för kvinnor”. Men detta står i direkt motsats till 

vad hon hävdat ovan. Dessutom: om patriarkatet existerar, såsom 

hon karakteriserar det, skulle det väl inte medge kvinnor någon egen 

dag alls? 

Hon undrar retoriskt: ”Vad gör männen? Sitter ni på era arslen 

för att ytterligare en dag smaska i er dem privilegium [sic] som 

kommer av er position i denna värld? Jag antar att ni gillar era eviga 

förtryckardagar?” Man får sällan ett sakligt svar på anklagande frå-

gor. Det vedertagna exemplet på en anklagande fråga är dock ”slår 

du fortfarande din fru?” — ett märkligt val om Jaylazkars patriarkat 

existerar, inte sant? 

Hon avslutar: ”Jag är besviken på alla män som inte viger sina 

liv åt den revoloutionära feminismen.” Alla har vi olika värderingar 

och intresseområden. Att känna besvikelse när människor väljer att 

leva sina liv på andra sätt än man själv lever är en aning pubertalt. 
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Feminism och globalt folkmord (19 nov 2013) 

Jaylazkar nämner den här bloggen på Twitter: 

 

 

 

Bloggen existerar bara för mitt eget höga nöjes skull. Är man 

begåvad med rätt sinnelag eller på rätt humör, är det väldigt under-

hållande att läsa radikalfeministiska bloggar. Dessutom är deras 

idéer ofta så sekteristiska och motsägelsefulla att en sådan här blogg 

kan bli underhållande även för läsaren. 

Jag vet inte varför hon tror att jag med stor sannolikhet är 

”snubbe”. Kanske för att jämna ut sin kognitiva dissonans — för en 

kvinna kan väl inte tycka och tänka så här? 

Angående mitt livs värdighet vill jag delge er en till skärmdump: 

 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/11/jaylazkar.jpg
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Låt oss (för att använda ett postmodernt uttryck) dekonstruera 

det här påståendet. 

Världen befolkas idag av ca 7 miljarder människor. Det är sju 

tusen miljoner människor. Av dessa är strax över 50 % män. Ett 

fåtal av dessa män faller inte inom ramarna för begreppet ”cis”, så vi 

säger 50 % jämnt. Det lämnar oss med 3,5 miljarder män, eller an-

norlunda uttryckt: tre tusen fem hundra miljoner män. Det är 

kanske mer pedagogiskt att ange talet i siffror? Jaylazkar vill utrota 

omkring 3 500 000 000 människor. 

Vi kan jämföra antalet med till exempel Förintelsen, där om-

kring sex miljoner judar utrotades. Ett hårresande högt antal döda, 

men vi måste fortfarande upprepa Förintelsen ca 583 gånger innan 

vi når det antal människor Jaylazkar vill utrota. Ett antal som dess-

utom hela tiden stiger i takt med en växande befolkningsmängd. 

Om mitt liv är värdigt? Tja, det kan man väl ha delade meningar 

om. Men det rymmer i varje fall ingen önskan till globalt folkmord. 

 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/11/utrotacisman.jpg
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En feminists förståelse för manshat (20 nov 2013) 

xChiaki skriver om manshat.31 

Hon inleder: ”Manshat är, som jag ser det, inte en del av någon 

politisk agenda feminster har.” Nej, de flesta som kallar sig femi-

nister ger inte uttryck för manshat. Men man bör heller inte bortse 

från att somliga feminister gör det. Men xChiaki försöker inte bortse 

från några ruttna äpplen i den feministiska fruktkorgen, utan sällar 

sig i ledet. 

Hon fortsätter: ”Manshatet är en reaktion på förtryck.” Så reso-

nerar förstås alla som ger uttryck för hat mot hela grupper av män-

niskor. 

Hon går vidare med att hon ”förstår dem som vill mörda män, 

våldta dem och kastrera dem”. Högst sympatiskt, förstås… 

Hon säger att det är ”väldigt naturligt att man som kvinna kän-

ner hat mot män”. Så kan man ju också rationalisera det. 

Hon avslutar märkligt nog: ”Slutligen vill jag säga att jag tror på 

män.” Ett paradexempel på kognitiv dissonans: hon vill både tycka 

att mord och hat mot grupper av människor är okej, och framstå 

som något slags sansad människa. Den senare biten lämnar en del 

att önska. 

 

Om monogami och kapitalism (20 nov 2013) 

Jävla feministfitta skriver om varför hon inte är monogam.32 

Hon säger att ”kvinnan tvingas gräva i mannens känsloliv” för 

att han inte kan ”hantera sina känslor själv”. Men det kan inte gärna 

vara ett argument mot tvåsamhet i största allmänhet. Det är på sin 

höjd en kritik mot hennes egna f.d. partners. 

Hon menar att det monogama förhållandet hindrar kvinnan från 

att ägna sig åt mer värdefulla saker, ”till exempel att störta den pat-
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riarkala kapitalismen”. Visst kan det vara så. Vi värderar olika saker 

olika mycket, och tid är en begränsad resurs. Är vi upptagna med att 

störta samhället kanske vi inte hinner med en monogam relation. 

Om vi till äventyrs inte är upptagna med att störta samhället, 

kanske vi gör det. Människor prioriterar olika, och de flesta priorite-

rar trots allt inte samhällsomstörtande verksamhet. (Inom parentes: 

varför skulle det ta upp mindre tid att ha fler partners?) 

Hon hävdar att ”kvinnan behöver och kräver… patriarkal be-

kräftelse”, d.v.s. ”att bekräftas som könsvarelse”. Det är allmängiltigt 

att människor vill bekräftas som könsvarelser i relationer av roman-

tisk och sexuell natur. Något annat vore dysfunktionellt. 

Hon påstår att ”alla män är empatistörda”, p.g.a. att de har 

”vuxit upp som män i patriarkatet”. Detta är en uppfattning som 

saknar vetenskapligt stöd. 

Hon säger att monogami inte bara är ”patriarkalt utan också 

kapitalistiskt”. Det är felaktigt. Kapitalism är ett ekonomiskt system, 

och ekonomiska system avgör inte hur vi inrättar våra romantiska 

och/eller sexuella relationer. 

Hon avslutar med att kapitalismen ”lär oss att utnyttja varandra 

för att få det vi vill ha”. Nej, den lär oss att samarbeta med varandra 

för att få det vi vill ha. 

 

Om skönhet och rasism (20 nov 2013) 

Fanny skriver om skönhet och kvinnlighet.33 

Hon menar att ”kvinnor i regel sysslar med ett feminiseringspro-

jekt”, d.v.s. de ”skapar sig själva som Kvinnor för att få plats i patri-

arkatet”. Det är hennes uppfattning att dessa kvinnor ”använder sig 

av andra kvinnor för att stärka sin ställning”, och då ”degraderar 

hon andra kvinnor”. Men att kvinnor degraderar andra kvinnor om 

de eftersträvar sin egen femininitet är ett i högsta grad kvinnoför-
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nedrande tänkesätt. Det implicerar ju att kvinnors värde är bero-

ende av hur andra kvinnor framställer sig själva. 

Hon skriver, med Miley Cyrus och Lily Allen i åtanke, att deras 

musikvideos ”handlar om att använda dessa kvinnor, objektifiera 

dessa kvinnor, för att själv bli mer Kvinna i patriarkatets ögon”. Här 

pådyvlar hon andra människor sina egna utgångspunkter, som 

kanske eller kanske inte delas av Miley och Lily. Hon ”tar sig tolk-

ningsföreträde”, som feminister ibland uttrycker det. 

Hon hävdar vidare att feminisering ”ofta sker inom feminismen 

också”, t.ex. när ”vita feminister dikterar vilket förhållande alla 

kvinnor borde ha till skönhet”. Det gör hon själv i sitt inlägg, när 

hon säger att kvinnor som eftersträvar sin egen femininitet degrade-

rar andra kvinnor. 

Hon säger att ”vita kvinnor allierar sig med vita män i ett ge-

mensamt förtryck av rasifierade kvinnor”. Det här är en typ av reto-

rik som kunnat hämtas direkt ur Mein Kampf. 

Hon avslutar med att feminister bör ”sluta alliera oss med vita 

män”. Rasism. 

 

Schyman om nya tänkesätt (20 nov 2013) 

Gudrun Schyman skriver om nya tänkesätt.34 

Hon påpekar att vi ”har fått en kraftig våg av antifeminism, iv-

rigt understödd av de fascistiska strömningar…”. Här försöker hon 

ge sken av att feminismens enda motståndare är fascister, något 

som inte stämmer. Den radikala feminism hon förespråkar har mot-

ståndare inom alla block och ideologier. 

Hon skriver att ”kvinnohat, rasism och homofobi är tätt sam-

mansvurna”. Det stämmer nog i största allmänhet, särskilt om vi 

också lägger till manshat. Men radikala feminister gör sig bekläm-

mande ofta skyldiga till rasism. 
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Hon hävdar att samhället ”förvägrar feminismen politisk själv-

ständighet”. Vad som förvägrar feminismen politisk självständighet 

är det faktum att vi lever i en demokrati. Antingen säger hon att de-

mokratin är felet, eller också att väljarna bör förmås att med poli-

tiska medel rösta som hon vill (vilket i förlängningen innebär att 

demokratin är felet). 

Hon påstår att ”kvinnor förvägras ekonomisk och kroppslig 

självständighet”. Det är sakligt felaktigt. I alla fall om vi talar om 

Sverige. 

 

Om maskulinitet (21 nov 2013) 

Jaylazkar skriver om maskulinitet.35 

Hon säger att grunden för maskulinitet är ”att upprätthålla, 

återskapa eller skapa överordning”. Men det finns inget i sig över-

ordnande med maskulinitet, och det är något vi i hög grad föds med 

(eller utan) och som uppstår spontant. 

Hon menar att även icke-män kan ”använda sig av maskulini-

tetsstrategier”. Maskulinitet (eller för den delen femininitet eller 

androgynitet) används sällan eller aldrig som något slags strategi. 

Det är något vi delvis föds med, och devis tillämpar intuitivt för att 

det känns naturligt. 

Hon hävdar att vi lär oss att ”distansera oss från varandra” och 

att ”förhålla oss till varandra som varor” för att ”orka överleva”. Det 

är sakligt felaktigt, eftersom i princip alla människor har eller försö-

ker få personligt intima relationer. Är det inte snarare detta som ger 

oss styrka i livet? Dessutom: de flesta mår tillräckligt bra för att inte 

behöva särskilda strategier för sin blotta överlevnad. 

Hon skriver att utövande av maskulinitet beror på att ”mannen 

vill upprätthålla sin position som man”. Som om det var något som 
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aktivt behövde upprätthållas. De flesta män behöver inte göra något 

alls för att ha en snopp och framstå som mindre än direkt feminin. 

 

Kvinnoseparatism och diskriminering (21 nov 2013) 

Lady Dahmer skriver om kvinnoseparatism och Roller Derby.36 

Hon skriver, när någon visar missnöje över att män inte får vara 

med i lagen, att det inte kan klassas som diskriminering. Varför 

inte? Jo, för att män är ju ”fria att starta egna jävla lag liksom”. 

I så fall är det väl inte heller diskriminering, om ett företag väg-

rar anställa kvinnor? Kvinnor är ju fria att starta egna jävla företag 

liksom. 

 

Om filosofi och värdighet (21 nov 2013) 

Fanny skriver att hon inte behöver filosofi.37 

Hon börjar med att citera Platsjournalen som skriver: ”När man 

inte har ett jobb känner man lätt skuld för att man inte bidrar till 

den ekonomiska effektiviteten. Men filosofin säger att du har ett 

värde ändå.” 

Hon svarar att hon inte kommit fram till sin värdelöshet ”genom 

filosofi”, utan att hon ”känner sig jävligt värdelös av att bli behand-

lad som skit”. Men den feminism hon ser som lösningen, är en filo-

sofisk inriktning (som inbegriper både kunskapsteori, etik och poli-

tisk teori). 

Hon säger att hon inte behöver bättre självförtroende utan ”möj-

ligheter till ett värdigt liv”. Det beror väl på vad man lägger i begrep-

pet värdighet. Om det innebär grundläggande fri- och rättigheter har 

hon det redan. Om det innebär stora möjligheter att påverka sin 

framtid genom bl.a. studier och yrkesval har hon det också. Om det 
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innebär feministisk kommunistisk revolution för att införa det ”post-

patriarkala” samhället, handlar det nog mer om bl.a. självkänsla. 

 

Män som söker kontakt med kvinnor (21 nov 2013) 

Fanny skriver om kontaktsökande män.38 

Hon upplever att man som kvinna förväntas vara ”jävligt glad 

och trevlig” mot män som söker kontakt. Ja, det stämmer nog. Män-

niskor förväntas vara glada och trevliga rent allmänt, och till viss del 

hör det till social kompetens att vara trevlig gentemot sin omgivning. 

Det är inget säreget för kvinnor i en situation där män söker kon-

takt. 

Hon skriver att det är särskilt jobbigt när män tar kontakt ”en-

bart för kontaktens skull och liksom vill att jag ska ge dem någon-

ting”. Så vilket stämmer? Antingen vill de ha kontakt för kontaktens 

egen skull, eller så vill de att kontakten skall syfta till något mer. 

Hon upplever ”i princip aldrig att kvinnor tar kontakt på mot-

svarande vis”. Nej, varför skulle hon göra det? Kvinnor tar i regel den 

typen av kontakt medmän. 

Hon drar slutsatsen att det handlar om ”att män anser sig ha 

rätt till kvinnor”. Nej, om de ansåg det skulle de väl klubba ner dem, 

släpa in dem i sin grotta och våldta dem. Inte ta kontakt i hopp om 

gensvar. 

Hon påpekar att vissa män tycker att ”det är roligt” när kvinnor 

”besväras av deras kontaktsökande”, och tror att ”dessa män är sa-

dister som njuter av att kränka kvinnors integritet”. Så kanske det 

är i vissa fall. En rimligare förklaring är dock att de känner sig ut-

lämnade när de söker kontakt med främmande människor, och be-

ter sig på det här sättet som en skyddsmekanism för att slippa visa 

sig sårade. 
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Feministiskt Initiativ och patriarkatet (22 nov 2013) 

Jaylazkar skriver om parlamentarism och vänstern.39 

Hon skriver i slutet av sin text att rasism, fascism och nazism är 

”den mest tydliga motståndaren”. Men i början skriver hon: ”Jag vill 

göra revolution för att kunna leva i kommunism, jag vill inte ha 

parlamentarism.” Det finns en påtaglig konflikt mellan dessa påstå-

enden. 

Hon säger att när ”män tänker på mäns intressen” blir det ”all-

tid någon form av ologisk paradox”. Uppenbarligen är hon blind för 

att nästan alla hennes egna texter innehåller motsägelser. (Det heter 

f.ö. logisk paradox — inte ologisk.) 

Hon anser att det beror på maskulinitet och patriarkat, att män 

som inte stödjer parlamentarism hellre röstar på V än på F! i nästa 

val. Det står väl ganska klart att det alltid är hennes förklaring när 

(ett litet urval av) män inte följer hennes idéer till punkt och pricka. 

Man ser vad man vill se. 

Hon menar att mäns förhållande till V och F! måste bero på att 

de inte vill avsäga sig sina privilegier. Men har det inte hävdats gång 

efter annan att män inte kan avsäga sig privilegier — de kan endast 

använda dem på mer eller mindre förtryckande sätt. 

Hon säger att F! erbjuder kvinnor ”mer frihet och rättigheter”. 

Lustigt hur mäns fri- och rättigheter kallas för privilegier, och hur 

kvinnors privilegier kallas för fri- och rättigheter. 

”Åh alla dessa män och deras manliga åsikter, jag blir så trött.” 

Awh. 
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Fanny om fascism och rasism (23 nov 2013) 

Fanny skriver om liberalism.40 

Hon menar att liberalismen ”sopar mattan för till exempel kon-

servatism, nazism och rasism”. Det är med hjälp av ”liberal retorik 

och liberala rättigheter” som dessa krafter växer sig starka, och det 

beror i sin tur på liberalismens idé om att ”alla åsikter är lika myck-

et värda”. 

Liberalismen säger inte att alla åsikter är lika mycket värda, 

utan bara att yttrandefriheten gäller alla. Det som Fanny egentligen 

tar avstånd från hos liberalismen är yttrandefrihet. 

Hon har tidigare skrivit att yttrandefrihet ”är liksom bara tan-

kar, det betyder inget” och kallat det för ett ”så jävla ointressant 

‘ställningstagande'”.41 

Hon har också hävdat att ”vita kvinnor allierar sig med vita män 

i ett gemensamt förtryck av rasifierade kvinnor” och att feminister 

bör ”sluta alliera oss med vita män”.42 

Hon tar avstånd från yttrandefrihet, delar upp människor i ra-

ser, beskyller ”vita” som grupp för förtryck och uppmanar att ta av-

stånd från dem. Hon står med andra ord fascismen och rasismen 

nära på väsentliga punkter. 

 

Andra kvinnors livsval (24 nov 2013) 

Fanny skriver om andra kvinnors livsval.43 

Hon säger att hon inte ”vill ha en man”. Ändå har hon emellanåt 

nämnt att hon bor med sin pojkvän. 

Hon hävdar att ”chansen att jag lyckas attrahera en man med 

så god inkomst att jag skulle kunna vara hemmafru är ganska liten”. 

Det är knappast självklart att män höjer sina krav för att de har en 

                                                 
40 arsinoe.se/ask-fm-om-varfor-liberalism-ar-varre-an-konservatism/ 
41 arsinoe.se/twitter-209-vald-och-asikter/ 
42 arsinoe.se/om-skonhet-och-den-hegemoniska-kvinnligheten/ 
43 arsinoe.se/jag-tanker-inte-rescensera-andra-kvinnors-livsval/ 



 

40 

god inkomst. Förhållanden handlar trots allt i första hand om kärlek 

och kompatibilitet, och först i andra hand om sådant som den prak-

tiska bekvämlighet som två inkomster innebär. 

Hon menar att hon inte kan ”svara för eller recensera andra 

kvinnors livsval”. Det gjorde hon på ett tydligt sätt för bara några 

dagar sedan (s. 33). 

Hon talar om Blondinbella (Isabella Löwengrip) och säger att det 

är viktigt för henne ”att accentuera sin kvinnlighet” för att hon ”tar 

plats i manligt kodade rum”. Här tar hon sig tolkningsföreträde 

framför Isabella, som kanske eller kanske inte håller med om den 

förklaringen. 

Hon skriver också att kvinnor i patriarkatet tjänar på ”konvent-

ionella livsval”. Men det stämmer i alla samhällen med eller utan ett 

patriarkat. Det är (ceteris paribus) alltid enklare att vara och göra det 

normala eller konventionella. Vad man i slutändan tjänar på, kan 

förstås bara den enskilde individen avgöra för sig själv. 

 

Om rasism och förtryck (24 nov 2013) 

Fanny skriver om förtryck.44 

Hon inleder med orden ”ofta så tycker vita män…”. Rasism. 

Hon säger att hon drabbas av ett förtryck som ”framförallt vita 

män stått för”. Rasism. 

Hon menar att ”vita män vill att jag ska alliera mig med dem”. 

Rasism. 

Hon skriver att en sådan alliering vore en ”osolidarisk handling 

mot de rasifierade kvinnor som utsätts för vita mäns förtryck”. Ras-

ism. 
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Hon fortsätter med att det vore ”bekvämt att som vit feminist fo-

kusera mer på rasifierade mäns förtryck av rasifierade kvinnor”, för 

att man då ”stiger i aktning” hos vita män. Rasism. 

Hon säger att män ”innehar en maktposition i egenskap av vita”. 

Rasism. 

Hon hävdar att när män talar om Det Riktiga Kvinnoförtrycket, 

menar de ”det kvinnoförtryck som någon annan än de själva utövar”. 

Det förefaller vara en mycket långsökt tolkning. Förmodligen menar 

dessa män att riktigt kvinnoförtryck är när kvinnor blir fängslade för 

att ha blivit våldtagna, eller när de med laglig rätt kan misshandlas 

av män. Vid jämförelse framstår det onekligen som lite (!) grövre än 

det subtila förtryck Fanny kritiserar.45 

Hon talar om patriarkatet, om sina egna erfarenheter, och säger 

att ”denna version av patriarkatet inte är att leka med”. Patriarkatet 

kommer i versioner, alltså? 

Hon skriver: ”Det finns ingenstans där Det Riktiga Kvinnoför-

trycket äger rum. Det Riktiga Kvinnoförtrycket finns överallt omkring 

oss.” Självmotsägelse. 

Hon hävdar att patriarkatet har ett stort ”‘skylla ifrån sig’-

projekt”. Själv skyller hon merparten av sina egna problem på patri-

arkatet eller kapitalismen. 

 

Kielos om skönhetsideal (24 nov 2013) 

Katrine Kielos skriver om skönhetsideal.46 

Hon menar att vi inte reducerar kvinnor ”till deras kroppar”, ef-

tersom de ”inte längre har någon kropp”. Istället är kvinnan ”uppde-

lad i kroppsdelar”. Men hur kan kvinnan ha några kroppsdelar, om 

hon inte har en kropp att sätta dem på? Retorisk poäng, förstås. 

Men det reflekterar Kielos text som hopar dem på hög. 

                                                 
45arsinoe.se/subtilt-fortryckande-kommentar/ 
46 aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/katrinekielos/article17899906.ab 
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Hon skriver att mäns kroppar ”däremot betraktas som en hel-

het”. Ja, för ingen fokuserar någonsin på mäns nyckelben, käkben, 

biceps, triceps, magrutor, vader, händer, fingrar, breda axlar och 

stora kuk. 

Hon säger att medierna trycker ner tjejers självkänsla, och att 

de då inte kommer att ”kunna förändra världen — vilket förstås är 

hela poängen”. Nej, när tidningar som Frida och Hänt i veckan foku-

serar på kvinnors kroppsdelar, avser de sannolikt inte att hindra 

tjejer från att förändra värden. Att det dessutom lyckas hindra dem 

från att göra det saknar vetenskapligt stöd. 

Hon avslutar med att säga att ”det är mitt jobb att skriva och 

tänka”. I varje fall skriver hon. 

 

Maskulinitet och mansroll (25 nov 2013) 

Fanny skriver om den jävla mansrollen.47 

Hon hävdar att maskulinitet är ”något av det mest destruktiva 

som finns”. Empiriska exempel saknas. 

Hon säger att män klagar över feminister som inte tar upp hur 

män drabbas av maskulinitet, och menar att det ”verkligen inte” är 

något hon ”kan känna igen sig i”. Mhm… 

Hon invänder att maskulinitet ”diskuteras mycket i feministiska 

sammanhang”. Jo, men då handlar det mer om hur värdelösa män 

är, än om hur män upplever sig drabbas. 

Hon skriver att män ofta är ”dåliga på att diskutera maskulini-

tet”. Själv använder hon ”den jävla mansrollen” som rubrik. 

Hon menar att män borde ”ta tag i problemet med att de inte lär 

sig ta ansvar för relationer”. Hur var det nu igen med att skylla ifrån 

sig? (s. 40) 

Hon hävdar att kvinnliga feminister skapar ”en ensidig och bris-

tande analys”. Det stämmer förstås. 

                                                 
47 arsinoe.se/men-diskutera-den-javla-mansrollen-da/ 



 

43 

Hon säger män ”inte varit så taggade på att bli av med patriar-

katet” för att det ”ger dem makt över kvinnor”. En rimligare förkla-

ring är att patriarkatet definieras som något män vill ha. 

Hon kallar feminismen för ”en rörelse som faktiskt på allvar job-

bar med just maskulinitet”. Nåja, den jobbar mer specifikt mot mas-

kulinitet. 

 

Barns uppfattning om kön (25 nov 2013) 

Lady Dahmer skriver om barns uppfattning om kön.48 

Hon skriver att hennes barn i 5-årsåldern börjat tala om tjejer 

och killar, och säger att de ”är så jävla lättpåverkade”. 

I själva verket begränsar inte barn (till skillnad från en del 

vuxna) sin kunskap om världen efter vad som råkar vara trendigt 

eller politiskt korrekt. De inser tidigt att människor är antingen tjejer 

eller killar (med undantag för ett relativt fåtal transsexuella och 

hermafroditer). 

 

En radikalfeminists påtagliga kvinnoförakt (25 nov 2013) 

Jaylazkar skriver om manliga feminister.49 

Hon undrar i rubriken hur manliga feminister skall hantera si-

tuationen när kvinnor ”uttrycker sig ofeministiskt”. Det rimliga sva-

ret är att det inte finns något att hantera. Människor har ofta andra 

åsikter än man själv har, och det är en del av livets mognadsprocess 

att lära sig acceptera det — även om man inte accepterar åsikterna i 

sig. 

Hon citerar en fråga hon fått, som hävdar att ”snubb-feminister” 

inte skall få ”förklara patriarkatet”. Detta är förstås ett oerhört förle-

                                                 
48 ladydahmer.nu/ska-mina-barn-antligen-fatta-att-man-ska-begransa-sig-efter-kon/ 
49 jaylazkar.se/hur-manliga-feminister-ska-hantera-situationer-dar-kvinnor-uttrycker-

sig-ofeministiskt/ 
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gat synsätt. Män och kvinnor har samma rätt att undersöka och 

förklara hur världen är beskaffad. 

Hon replikerar att det är ”ytterst snubbigt” att ”börja en fråga 

med ett konstaterande”. Är det inte ganska kvinnoförnedrande att 

utgå från att det är ”manligt” att konstatera något? 

Hon säger att man skall ”försöka att förstå varför dessa kvin-

nor… kände ett behov av att uttrycka sig ofeministiskt”. Kanske för 

att de har andra åsikter och värderingar än du själv? Nej, det beror 

förstås på ”det patriarkala förtryck” som de ”möter i sin vardag”. De 

uttrycker sig som de gör, inte för att de kan tänka själva, utan p.g.a. 

deras ”inre och yttre omständigheter”. Tydligt förminskande av kvin-

nors intellektuella förmåga. 

Hon skriver att det är problematiskt att som man stötta en 

kvinna, för hon kan bli osäker på hans avsikter — ”kapitalismen och 

patriarkatet” vill ju att det skall utvecklas till romantik. Det handlar 

merendels om vilka signaler man skickar ut, och det gäller även om-

vänt att män blir osäkra på kvinnors avsikter. Romantiken, om den 

uppstår, beror dock inte på kapitalism eller patriarkat, utan på per-

sonkemin mellan de som förälskar sig. 

Hon hävdar att ”kvinnor är inprogrammerade” till att älska män. 

Om hon menar att de precis som män har en medfödd förmåga att 

bli förälskade är det sant men trivialt. Om hon menar att de prog-

rammeras av något slags patriarkat, saknar det vetenskapligt stöd. 

Hon uppmuntrar den feministiske mannen att fråga kvinnan 

vad hon menade med sitt ofeministiska uttalande. De flesta har ju 

”någon form av självinsikt”, även om man ”inte kan rädda alla”. 

Rädda? Här används ett uttryckligt religiöst språk. En kvinna säger 

något du inte håller med om. Du vädjar till hennes självinsikt, ge-

nom vilken hon måste förstå att du har rätt. Fungerar det inte, beror 

det inte på att hon har en självständig övertygelse och kan argumen-
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tera för den — det beror på att du är felbar och har misslyckats att 

rädda hennes själ för den goda saken. 

Något av det mest oaptitliga med radikalfeminism, är många 

gånger dess påtagliga kvinnoförakt. 

 

Manshat och mäns våld mot kvinnor (25 nov 2013) 

Fanny skriver om mäns våld mot kvinnor.50 

Hon hävdar att det är ”mansrollen” som leder till att ”många… 

män utövar våld mot kvinnor”. Hon ger inga empiriska belägg för 

detta. 

Hon frågar sig vad det är som definierar en man: färgen på hans 

kläder, hans slips eller mörka röst? Nej. En man är någon som ”har 

makt och kontroll över kvinnor”. Jag har ofta hävdat att detta slags 

manshat inte bottnar i vad män gör eller ens vilka strukturer de 

ingår i — utan att begreppet ”man” helt enkelt definieras som något 

negativt. Men även när manshatet har sin grund i språket, är det 

fortfarande lika osympatiskt. 

Hon hävdar alltså att män är de som ”har makt och kontroll 

över kvinnor”, och frågar vad det leder till. Jo, svarar hon: det leder 

till att män ”strävar efter att skaffa sig makt och kontroll över kvin-

nor”. De skall alltså skaffa vad de redan har; att de är män leder till 

de strävar efter att bli män. En högst förvirrad tankegång. 

Hon skriver att kvinnor kan få svårt att bryta med våldsamma 

män, för att de ”har mycket mindre ekonomiska resurser än vad 

män har”. Det är felaktigt. Kvinnor har i regel tillräckliga resurser för 

att kunna försörja sig själva — och har de inte det, kan de alltid 

skaffa det, om nödvändigt genom ekonomiskt bistånd. 

Hon menar att män i allmänhet vinner på ”att det finns ett litet 

antal män som brukar våld”. Det är bra att hon medger att antalet 

                                                 
50 arsinoe.se/om-mans-vald-mot-kvinnor-och-mansrollen/ 
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som brukar våld är litet. Mindre bra att hon tror att män i allmänhet 

tjänar på kvinnomisshandel. 

 

Att anklaga män utan grund (26 nov 2013) 

Fanny skriver om politik istället för rättegångar. 

Hon påpekar att män ofta blir ”oerhört upprörda” när hon säger 

att deras förnekelse av kvinnoförtryck är en del av hur de förtrycker 

kvinnor. Det är begripligt att de blir det; kvinnoförtryck är något 

hemskt och sådana anklagelser bör inte göras lättvindigt. Hävdar 

man att nekande till skuld bevisar skuld, är man antingen illvillig 

eller oförmögen till koherent tänkande. 

Hon skriver att männen blir upprörda när hon ”inte ger dem nå-

gon chans att komma undan sin skuld”. Det är också begripligt. 

Dels vill man förstås veta hur man skall sluta förtrycka kvinnor, om 

man nu tror att man gör det. Men framför allt inser man nog det 

absurt illvilliga i ett tänkesätt som postulerar någons omoral utan 

koppling till något denne gjort. 

Hon säger att hon endast erbjuder ”en simpel beskrivning av 

hur verkligheten fungerar”. Nej, hon beskriver vad teorier säger, och 

vägrar kategoriskt att beskriva verkligheten. Om hon velat beskriva 

verkligheten hade hon presenterat empiriska studier och vetenskap-

lig forskning för att stödja sina påståenden. 

Hon menar att ”det är klart” att upprätthållandet av en struktur 

”kräver förnekelse av just denna struktur”. Nej, det är inte klart. 

Finns det studier som tyder på detta, eller är det bara något hon 

tycker verkar intuitivt prima facie? 

Hon skriver att hon inte är intresserad ”av att hålla någon slags 

rättegång”. Varför? Jo, hon ”vet redan att alla män är just ‘skyldiga'”. 

Och det är klart att hon vet det. För män är enligt henne – se föregå-

ende inlägg – skyldiga per definition. Problemet är förstås att en de-
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finition av något, inte kan ersätta empirisk granskning av verkliga 

förhållanden. 

Hon påpekar att det intressanta för henne är ”att sprida kun-

skap om hur patriarkatet fungerar”. Nej, hon sprider funderingar om 

vad feministisk teori implicerar. Det är deduktion, inte induktion. 

Vill hon sprida kunskap om hur något fungerar ute i verkligheten 

behöver hon luta sig mot empiri. 

Hon säger med beklagande att det här ”blir ett samtal om mäns 

rättigheter att inte falskeligen anklagas för förtryck”. Hur kan detta 

vara något negativt? Falska anklagelser bör som sagt inte hanteras 

lättvindigt. 

Hon avslutar med ett önskemål, ”tänk om män bara kunde… 

sluta se allting som en fråga om sig själva, sin egen skuld…” Det är 

uppenbarligen hon själv som till stor del ägnar en hel blogg åt att 

skuldbelägga män, och hon gör det utan att bry sig om bevisbörda, 

empiri eller logisk koherens. Männen är inte självupptagna; de bara 

reagerar på vad hon skriver. 

 

En otrevlig feminist (26 nov 2013) 

Blixa Bloggar skriver om trevlighet.51 

”För några år sedan var jag verkligen trevlig”, skriver hon. ”Sen 

blev jag feminist…” 

En ideologi som gör att folk vill vara otrevliga? Allt under solen. 

Och under solen intet nytt. 

 

 

 

 

 

                                                 
51 blixabloggar.se/jag-tankte-bara-passa-pa-att-beratta-att-jag-ibland-ar-riktigt-trevlig-

medan-det-fortfarande-ar-sant/ 
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Bör män #TackaNej? (27 nov 2013) 

Lady Dahmer skriver om #TackaNej.52 

På #TackaNejs hemsida skriver man att ”kompetensen måste gå 

före”, och därför säger de nej ”till helmanliga paneler och jurygrup-

per”.53 Här saknas koppling mellan premiss och slutsats, för panel-

deltagares kön säger inget om deras kompetensnivå. 

Lady Dahmer skriver att män är ovilliga ”att släppa sitt lilla 

hörn”. Kan så vara. Men det beror inte på att de vill upprätthålla ett 

patriarkat genom att vägra släppa in kvinnor i sitt hörn. Det beror 

på att dessa inbjudningar ofta är både personligt givande och en 

yrkesmerit. 

Hon ser det som ett problem att #TackaNej saknar ett intersekt-

ionellt perspektiv; hon vill ”applicera detta på helvita paneler”. Har 

nu även hudfärg med kompetensnivå att göra? Rasism. 

Hon är rädd ”att männen än en gång hyllas som hjältar för sin 

‘uppoffring'”. Jag tycker i och för sig inte att det är något som förtjä-

nar att hyllas. Men hon tycks se det som ett problem ifall män hyllas 

över huvud taget (”än en gång”), och det är misandri. 

 

Ett kommunistiskt lästips (27 nov 2013) 

Fanny ger oss ett lästips.54 

Det handlar om Det stundande upproret, en anonymt publicerad 

kommunistisk essä och manual för revolutionär kamp. Hon skriver 

att det är en ”fantastisk bok”. Vad handlar den om? ”Jag vet inte 

ens, men den är otroligt bra.” 

Hon publicerar en fotokopia av ett särskilt läsvärt stycke: ”Vi är 

inte deprimerade, vi är i strejk. För de som vägrar kontrollera sig 

själva är ‘depression’ inte ett stadium utan… ett steg mot ett politiskt 

                                                 
52 ladydahmer.nu/att-ta-ett-steg-tillbaka-for-att-nan-annan-ska-fa-plats/ 
53 tackanej.se/ 
54 arsinoe.se/lastips-7/ 
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avståndstagande. Därifrån får man förlika sig med medicinering eller 

polisen.” 

Fanny kommenterar att ”så tänker jag på min egen sjukdom”; 

hon är inte deprimerad utan ”i strejk”. Detta saknar det vetenskap-

liga stöd vi andra förlikar oss med. 

Hon skriver att hon ”läser om den då och då, kollar på omslaget 

och tänker på innebörden”. Vilken innebörd? ”En framsträckt hand, 

en pistol. Ett vapen. Det gör mig fylld av hopp.” Föga sympatisk 

våldsromantik. 

 

Liberalismen och döden (27 nov 2013) 

Fittjournalen skriver om det liberala samhället.55 

Hon frågar varför döden är så skrämmande för oss, och svarar 

på sin egen fråga: det beror på den ” rationella liberala världsbild 

som vi får projicerad dagligen”. Jag vet inte varför döden framstår 

som mer skrämmande i Sverige än i det Varanasi hon jämför med. 

Men en rimligare förklaring vore väl att döden är offentlig vardag där, 

på ett sätt den knappast är i Sverige. 

Hon skriver att liberal kan man vara ”om man redan har det 

bra”, det vill säga, om man är ”den vita, straighta, rika mannen” som 

”är privilegierad”. Bryan Caplan visar emellertid i The Myth of the 

Rational Voter att människor i allmänhet inte röstar efter egna särin-

tressen, utan efter vad de tror är bäst för samhället i stort. 

Hon menar att man som liberal försöker ”göra sig oberoende av 

naturen”, det vill säga ”självständig och fri”. Jovars, liberaler talar 

om självständighet och frihet — men från andra människors våld 

och tvång, inte från naturen i sig. 

”Håller världen på att gå under? Man kör på ändå.” Vad vet hon 

om det? Världen har aldrig hållit på att gå under. ”Svälter stora delar 

                                                 
55 fittjournalen.blogg.se/2013/november/det-liberala-samhallet-onskar-manniskan-

ododlig.html 
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av världen? Det skiter man i.” Nej, men man har en annan förkla-

ringsmodell till vad svält beror på och vad man kan göra åt den. Läs 

t.ex. Fredrik Segerfeldts böcker om bistånd. 

Hon hävdar att kreativitet och de sjuka inte får någon plats i det 

kapitalistiska samhället. Källa saknas. 

Hon säger att vi till slut blir ”så rationella att vi glömmer bort att 

vi är dödliga”. Men det vore väl inte särskilt rationellt? 

 

Några framtida icke-frågor (27 nov 2013) 

Fittjournalen önskar att hon var en icke-fråga.56 

Hon talar om kritiker som inte sett ett visst förtryck och som 

menar att det är ”argument nog att tro att det inte finns”. Så kan det 

naturligtvis förhålla sig. Men på samma sätt blir inte något förtryck-

ande enbart för att man känner sig förtryckt. 

Hon frågar: ”Vem fan vill bli förtryckt!?” Inte många, förstås. 

Men vissa vill gärna bli betraktade som förtryckta i syfte att t.ex. 

vinna omvärldens stöd och/eller känna sig delaktig i en grupp. 

Hon säger att de anklagar feminister för att bara klaga. ”Varför 

tror folk att vi har ett intresse av att klaga? Hela kampen går ju ut 

på att slippa klaga!” Tja, bra fråga. Jag tror att det som följer nedan 

besvarar den: 

Hon skriver kritiskt om folk som ”självgott koncentrerar sig på 

en [1] hemskhet”, t.ex. kvinnlig omskärelse, istället för att fokusera 

på patriarkala strukturer. De skulle nämligen ”aldrig orka vara 

systemkritiska” eller ”orka se anledningarna till kvinnlig omskä-

relse”. Alltså: det är inte så att feminister bara klagar, de klagar när 

det är befogat, t.ex. när någon fokuserar på en enskild orättvisa mot 

kvinnor. 

 

                                                 
56 fittjournalen.blogg.se/2013/november/tank-om-en-anda-fick-vara-en-icke-fraga.html 
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Hellre mord än romantik (27 nov 2013) 

Fanny skriver om romantik.57 

Hon skriver att vissa ”talar om att det är fint och bra med… ‘gi-

vande och tagande’ i relationer.” Ja, det är en grundsten i varje öm-

sesidig relation, så det är inte märkligt om någon tycker att det är 

fint och bra. 

Hon menar att givandet och tagandet inte är ”jämnt fördelat, 

utan det är framförallt kvinnor som ger och män som tar”. Statist-

iska belägg för detta saknas. 

Hon har stött på män som ”menar att det i en bra relation inte 

krävs att något känslomässigt arbete utförs”. Det gör det, men hur 

mycket eller lite beror nog en del på hur man fungerar, och hur man 

fungerar ihop. I vilket fall är inte känslomässigt arbete något som 

kan lastas på den ena parten. Det är något som till sin natur måste 

göras gemensamt. 

Hon förstår att dessa män ”vill att det ska fortsätta vara just 

så”, när ”saker och ting bara händer utan att [de skall] behöva tänka 

på hur och varför”. Här tar hon sig tolkningsföreträde, genom att 

förutsätta att män tänker på det klandervärda sätt hon utgår från — 

vilket de kanske eller kanske inte gör. 

Hon säger att det här är något ”som gör att jag och andra kvin-

nor kan bli känslomässigt exploaterade”. Med tanke på hon ser alla 

män som kvinnoförtryckare58, framstår hon själv som en sådan ex-

ploatör. (Se även parallell till Lady Dahmer här.59) 

Hon kallar idén om en konfliktfri kärleksrelation för ”en 

grundsten i den patriarkala kärleksideologin” och ”en förutsättning 

för den patriarkala exploateringen av kvinnor”. Man skulle kunna tro 
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att hon skyller ifrån sig, men självklart gör hon inte det. Även att 

skylla ifrån sig är nämligen patriarkalt! 

Hon säger att vi måste ”se förbi det romantiska skimmer som 

patriarkatet placerat kring kärleksrelationer”. Ja, vad är inte patri-

arkalt förtryck? Frånsett tanken på att skjuta ihjäl folk i revolutionär 

kamp förstås. Jämfört med romantikens förtryck är tydligen mord 

rätt soft. 

 

Feminism och vetenskap (28 nov 2013) 

Bloggen nämns på Twitter, och jag ombeds att ta ”pinnen ur röven”. 

Oklart hur detta ger hennes idéer om depression vetenskapligt stöd. 
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Ekologiska varor och ekonomi (28 nov 2013) 

Fanny skriver om ekologiska matvaror.60 

Hon menar att det är ”ett jävla hån mot människor som inte har 

råd med mat”, att som Naturskyddsföreningen påstå att maten är 

”för billig”. Själv försvarar hon kommunism, en ideologi som är hi-

storiskt förknippad med brödköer. 

Hon skriver att många faktiskt inte har råd att äta ekologiskt. 

Vissa har det förstås, men ”det är verkligen ingenting som kan gene-

raliseras till alla”. Själv hävdar hon t.ex. att alla män förtrycker alla 

kvinnor61, och tycks anse att det är en fullt rimlig generalisering. 

Hon avslutar med att vi borde ”ta oss en närmare titt på det här 

kapitalistiska systemet där profit går före allt”. Naturskyddsför-

eningen är dock en ideell förening, huvudsakligen finansierad med 

skattebetalarnas pengar. Det är svårt att se var kapitalismen kom-

mer in i bilden. 

 

Att vara kommunist (28 nov 2013) 

Jaylazkar skriver om hur hon blev kommunist.62 

Hon berättar att hon började umgås med kommunister, och 

märkte att hennes föreställningar om dem inte ”stämde överens med 

hur mina kommunist-vänner var och är”. Hon ”började mer och mer 

förstå att det kommunistiska förhållningssättet” kanske var något 

för henne. Det vill säga: hon bemöter det som en social attityd som 

kanske ”var för henne”, inte som en fråga om korrekt eller felaktig 

verklighetsbeskrivning. 

Hon säger att det hon ”gillar allra mest med att vara kommunist 

är ideologikritiken”, vilket kanske framstår som märkligt, eftersom 

ideologikritik inte alls är någon integrerad del av kommunistisk te-
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ori. Det hon gillar mest — inte med kommunismen, utan med att 

vara kommunist — är att kritisera helt andra ideologier. 

Hon hävdar att ideologikritik ”handlar om att en [sic] ser vilka 

rådande ideologier som finns i samhället” och att lära sig ”bryta ner 

dem och förstå dem”. Nej, ideologikritik går ut på att nagelfara andra 

ideologier än kommunism och socialism, utifrån när och var dess 

teoretiker skrev sina essäer. Det är inget annat än ett omfattande ad 

hominem. 

Hon skall försöka ”lära mig så mycket som möjligt om kapital-

ism”, för att ”förstå vilket förtryckande samhällssystem det är”. Men 

man lär sig inte något i syfte att få en färdig slutsats bekräftad. Det 

är ett religiöst tänkesätt som inte hör hemma i nationalekonomin 

eller samhällsfilosofin. Det visar också hennes tidigare analys, som 

gör klart att hon inte vet något alls om kapitalism (s. 27). 

 

Sverige och apartheid (28 nov 2013) 

Moralfjant skriver om att bereda sig på tufft motstånd.63 

Hon skriver att påståendet ”jag tycker fattiga är lata” upprätt-

håller ett rasistiskt och fascistiskt samhällssystem. Det stämmer 

inte. Påståendet är både felaktigt och osympatiskt, men det upprätt-

håller inte för den skull rasism eller fascism. 

Hon hävdar att människor dör p.g.a. det här systemet, d.v.s. det 

vi har i dagens Sverige. Oklart vilka dödsfall hon menar. Och tror 

hon verkligen att det samhälle vi lever i är rasistiskt och fascistiskt, 

med andra ord ett slags nazistregim? Jadå, det tror hon, att döma av 

det som följer: 

Hon jämför det med apartheid och ber dig ponera att du var ”en 

av fåtal vitingar som fattade att samhället var skevt”; omkring dig 
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och dina ”vita dudes” hör du att ordningen ”är naturlig”, en mängd 

”nedvärderande ord om svarta” etc. 

Hon kommer ”att göra motstånd”. Det må vara hänt att hon ”så-

rar privilegierade människor”, men hon vet hur många som ”lider av 

rasism, sexism, fascism”. I själva verket är det illa ställt med fakta-

underlag, när teorier om kapitalism och patriarkat leder till jämförel-

ser mellan Sverige 2013 och Sydafrika 1948-1994. 

 

Kvinnoförtryck finns inte alltid överallt (29 nov 2013) 

Moralfjant skriver om kvinnoförtryck.64 

Hon konstaterar att alla kvinnor är ”offer för kvinnoförtryck, all-

tid”. Men ett så kategoriskt uttalande är bara rimligt, om vi med för-

tryck menar snart sagt allt som hör det allmänna vardagslivet till. Så 

vad är förtryck? 

Hon ger exempel: sexuella övergrepp, misshandel, att förväntas 

ta ansvar för städning i hemmet eller för relationens känsloliv, att bli 

kallad för ”hora, fitta, bitch” — och att inte få spela fotboll på samma 

villkor som män i en förening. Ja, när förtryck blir snart sagt syno-

nymt med andras förväntningar, är det nog rimligt att förtrycket 

drabbar alla alltid. Men är det en rimlig syn på förtryck? 

Hon konstaterar att kvinnoförtryck märks ”i riksdagen, rättssa-

len, arbetsplatsen, hemmet, skolan, relationer” — ”överallt kan vi se 

det”. Överallt? Javisst. ”Exemplen tar aldrig slut.” En rimligare för-

klaring är att man överallt kan se, vad man överallt anstränger sig 

för att se. Något som finns överallt, alltid, som påverkar alla utan 

undantag och har makt att avgöra deras öden — det är sådant som i 

allmänhet bara sysselsätter teologer. 

Hon skriver: ”Världen är inte uppdelad i starka och svaga kvin-

nor – bara kvinnor.” Så världen är uppdelad i kvinnor? 
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Hon vill att alla kvinnor ”ska slippa utsättas för våldtäkter, hot, 

kränkande tillmälen, nedvärderande attityder”. Självklart skall kvin-

nor slippa utsättas för brott, men för t.ex. nedvärderande attityder? 

Oavsett hur de beter sig? Det skulle kräva tankepolis och enorma 

inskränkningar i yttrandefriheten. 

 

Liberalism och välgörenhet (29 nov 2013) 

Fanny skriver om välgörenhet.65 

Hon hävdar att välgörenhet är ”alla liberalers våta jävla dröm”, 

eftersom den är frivillig och kan ”urholka det sociala skyddsnätet”. 

Samtidigt skriver hon att ”målet för varje politisk organisation borde 

vara att avskaffa sig själv”, för att man egentligen vill avskaffa det 

som gör organisationen nödvändig från första början. Men det se-

nare resonemanget ligger i linje med de förra liberalernas. 

Hon skriver att hon inte tycker om ”idén om att människors be-

hov ska bli tillgodosedda på grund av andra människors välvilja”. 

Det måste vara svårt att både försöka vara en arbetarklassvän, och 

samtidigt visa sådant förakt för välgörenhet och välvilja. 

Hon säger att samhället ”kan inte gå runt på att olika männi-

skor känner för att vara snälla”. Är det inte så småborgerlig kritik av 

vänstern i vanliga fall låter? 

Hon menar att välgörenhet ofta har ”drag av ‘whitesavior-

complex'” för att ”vi” skall hjälpa ”dem” i något annat land. Så det är 

fel att skicka välgörenhet till fattiga i bl.a. Afrika om man har vit 

hudfärg? Rasism. 

Hon påstår att ”välståndet som byggts” i Sverige (eller i västvärl-

den generellt) kommer av ”århundraden av exploatering” av t.ex. 

Afrika. Faktaunderlag saknas. 
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Ekologiska varor och ekonomi(29 nov 2013) 

Fanny skriver mer om ekologisk mat.66 

Hon ”tror att till exempel antikapitalistiskt engagemang är… vik-

tigare för miljön på lång sikt”. Empiriska belägg saknas. 

Hon undrar vem det är ”som tjänar på miljöförstöringen”. Vilken 

miljöförstöring? Det finns inte en enda miljöförstöring som en enda 

person gjort sig skyldig till. 

 

Pretention och evidens (29 nov 2013) 

Den här bloggen har nämnts några gånger på Twitter under veckan 

som gått. Till exempel: 
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Jag kallas för gymnasieintellektuell, reaktionär, antifeminist, ultimat 

nyliberal och sjukt självgod. Framför allt kallas jag pretentiös, inte 

mindre än ett femtal gånger. Ett par punkter stämmer, andra stäm-

mer inte. Jag kan avslöja att jag inte har hatt. 

Men min kardinalsynd tycks alltså vara pretention som, antar 

jag, består i ett sakligt tonfall, ett empiriskt förhållningssätt och ett 

någotsånär korrekt språk. Namnet på bloggen är tydligen också pre-

tentiöst, för att det hämtas ur konsthistorien. Kanske det. Om det är 

pretentiöst att vara intresserad av historia, ser jag inget problem 

med att vara pretentiös. Betänk dock att konstvetenskap är ett 

kvinnodominerat fält, både vid universiteten och i arbetslivet. Jag 

läste grundkursen själv för bara ett par år sedan. 

Även om det är roligt att spekulera kring min person vore det 

kanske mer givande, om bloggen nu ändå skall nämnas, att bemöta 

den i sak? Den marxistiska och feministiska analysen behöver t.ex. 

empiriskt stöd, vilket det ju är möjligt att den har — men inget som 

presenteras. Härledningar utifrån ”jag tror”, ”jag tänker”, och ”jag 

känner” räcker inte när det gäller påståenden om hur världen är 

beskaffad. Att en teori bekräftar ens egna (och en del vänners) upp-

levelser har väldigt litet förklaringsvärde när man talar om mekan-

ismer som antas influera hela samhällen. 

Det är inte det enda problemet med den radikalfeministiska 

analysen. Men det vore en bra början. 

 

Reklam och yttrandefrihet (30 nov 2013) 

Lady Dahmer tror inte vi behöver reklam för mjölkersättning.67 

Hon skriver att förbud mot sådan reklam ”är snarare positiv”, 

och önskar rentav ”att förbudet kunde sprida sig till fler områden”. 

Kan det vara så att hon instämmer med Fanny Åström, som menar 

att yttrandefrihet är ”liksom bara tankar” som ”betyder inget” och ett 
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”så jävla ointressant ‘ställningstagande’”? (s. 39) Viljan att inskränka 

yttrandefriheten, inte bara på en punkt utan på ”fler områden”, för 

att man tror att vi inte ”behöver” den, är kännetecknande för fasc-

ism. 

Hon menar att det ”behövs mer kunskap”. Säkerligen. Som prof. 

och specialistläkare Agnes Wold skrev i DN saknar förbudet ”ett ve-

tenskapligt förhållningssätt”. (Hon påpekar också att det inskränker 

yttrandefriheten, och kvinnans rätt att bestämma över sin egen 

kropp.)68 

Hon hävdar att det ”kommer verkligen inget gott ur” reklam, för 

att den ”drivs enbart av ekonomiska intressen”. Men om det aldrig 

kom något gott ur ekonomiska intressen, skulle det idealiska sam-

hället vara en återgång till den levnadsstandard man hade före neoli-

tikum. (Det var under neolitikum, eller yngre stenåldern, som man 

började med fasta boplatser i anslutning till jordbruk — ett flagrant 

ekonomiskt intresse.) 

Hon säger att det ”som drivs av ekonomiska intressen” brukar 

”anta en ganska oetisk form till slut”. Ett väldigt kategoriskt påstå-

ende i behov av empiriskt stöd. 

 

Den fruktlösa jakten på bra män (30 nov 2013) 

Fanny skriver om jakten på bra män.69 

Hon säger att idén om en ”bra man” handlar om att ”vara så 

manlig som möjligt utan att det trillar över i uppenbart förtryck”. 

Med vilket hon förstås menar att även de bästa av män måste vara 

förtryckare — men de förtrycker på ett sätt som inte är uppenbart. 

Hon observerar att ”myten om den bra mannen” finns även ”i 

feministsammanhang”. Ja, den breda majoriteten av feminister häv-

dar faktiskt inte att alla män skulle vara dåliga per definition. Att 
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kategoriskt och utan något som helst empiriskt underlag avfärda lite 

över 50 % av världens befolkning — ca 3 500 000 000 människor — 

som ”inte bra” är, i ett krystat försök till saklighet, mindre än trovär-

digt. 

Hon hävdar att dessa feminister vill ”ta de ‘bra’ bitarna och för-

kasta de dåliga”; de vill ”behålla den manliga styrkan… men förkasta 

våldet den leder till”. Så en av de skenbart bra bitarna, men som 

behöver förkastas, är alltså den manliga styrkan? Den relativa fy-

siska styrka som män har av genetiska orsaker? 

Hon skriver att hon ”släppt drömmen om en ‘bra man’ och istäl-

let börjat nära den om en icke-man”. Jag undrar om hon någonsin 

frågar sig själv vad som är mest rimligt: att idén om att hitta en bra 

man bland världens 3,5 miljarder är en fruktlös önskedröm, eller att 

hennes uppfattning om bra resp. dålig är skev. 

 

Patriarkatet och heterosexualiteten (30 nov 2013) 

Jaylazkar skriver om sitt feministiska uppvaknande.70 

Hon hävdar att patriarkatet har som målsättning att ”internali-

sera kvinnohat i kvinnor”, och att hindra kvinnor ”från att skapa 

djupa emotionella band” till icke-män. Detta har beskrivits av ”olika 

kvinnliga feministiska teoretiker”. Men det är inte bara en teorifråga, 

utan också en empirifråga. Empiriskt underlag saknas. 

Hon menar att patriarkatet upprätthålls ”av att sammanföra 

män och kvinnor genom heterosexualitet”. Detta saknar vetenskap-

ligt stöd. Hon hänvisar till ”en studie” som skall ha visat att vissa 

kvinnor blivit ”politiskt lesbiska”, d.v.s. tagit avstånd från en patri-

arkalt påtvingad heterosexualitet. Den rimliga förklaringen, med 

hänsyn till dagens vetenskapliga läge, är att dessa kvinnor var 

homo- eller bisexuella redan innan sitt ställningstagande. 
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Hon nämner en tidigare heterosexuell samborelation, där hon 

”pratade mycket om ‘när vår relation var slut'” för att ”provocera 

fram känslor”. Det är svårt att förena med idén att kvinnor tvingas 

göra det känslomässiga arbetet i heterosexuella relationer. 

 

Vädjan till vetenskapligt tänkande (30 nov 2013) 

Fanny nämner vetenskap på Twitter, och eftersom den här bloggen 

ofta vädjar till henne och andra radikalfeminister att reflektera ve-

tenskapligt, bör jag väl kommentera det. 

 

 

 

Det här stämmer inte riktigt. All vetenskap kan måhända rent histo-

riskt spåras tillbaka till hypoteser, men det betyder inte att all ve-
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tenskap bygger på hypoteser. Hypoteser som bekräftas av evidens 

befordras nämligen till exempelvis teorier. Och det är inte bara en 

språklig skillnad. Det är skillnaden mellan ett påstående som saknar 

stöd i forskning, och ett som inte gör det. Som Fanny (och Adori) nu 

formulerar det, framstår det som att all vetenskap idag bygger på 

mer eller mindre fria fantasier. Så är det inte. 

Vad som utmärker vetenskap är inte hypoteser. Även homeopa-

tiker och astrologer har hypoteser. Vetenskap utmärks av den metod 

man använder för att pröva sina hypoteser. Om Fanny (och andra 

radikalfeminister) ägnar ett modikum av uppmärksamhet åt veten-

skapliga metoder när de påstår saker om naturen eller samhället 

vore det tacknämligt. En ledtråd är att det är kvantitativ forskning 

som är relevant, inte deduktioner från ideologiska premisser. 

 

Det självgoda manshatet (30 nov 2013) 

Moralfjant skriver att hon är en manshatare.71 

Hon inleder med hur ”ofantligt trött” hon är ”på att bli avfärdad 

som rabiat manshatare”.  Strax senare skriver hon att hon ”ibland 

överväldigas… av ett hat mot män”, och att ”det är fan logiskt att 

hata sin förtryckare ibland”. Problemet är alltså inte manshat eller 

att hon hatar män, utan att andra påpekar att hon ”ibland” gör det. 

Hon påstår att hon endast ”beskriver en struktur” som för 

henne är ”smärtsamt tydlig”, d.v.s. att ”män förtrycker kvinnor”. 

Men om det för någon annan verkar smärtsamt tydligt att kvinnor är 

moraliskt underlägsna män, rubriceras det ju (rätteligen) som kvin-

noförakt. Så länge hon inte stödjer sig mot kvantitativ forskning bör 

dessa påståenden betraktas som fullt jämförliga. Med tanke på att 

de ställer två grupper om ca 4 500 000 svenskar vardera mot 

varandra, bör forskningen också vara omfattande för att ha trovär-
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dighet. (Fler män och kvinnor om vi utsträcker resonemanget till 

kontinenter eller globalt.) 

Hon skriver att hon ”är med i en tjejjour” och inser därför ”hur 

mycket skit män gör och kommer undan med”. Och den som jobbar 

på en brandstation ser en värld som står i lågor, trots att bränder 

inte är så vanliga i största allmänhet. Man bör vara försiktig med att 

generalisera utifrån egna upplevelser. Arbetar man på en tjejjour har 

man sökt sig till en plats där våldtäkt, misshandel och liknande 

brott är vardag. Det betyder inte att de är vardag i samhället gene-

rellt. Jag vädjar än en gång till kvantitativ forskning istället för en-

skilda anekdoter. 

Hon säger att hon inte riktar sin kritik ”mot enskilda män” utan 

mot ”män som koncept”. Det kan vara ett bekvämt förbehåll i debat-

ter, men det är sällan feminister verkligen tänker så. Hon skriver 

bara strax innan att ”i stort sett alla män förtrycker kvinnor på nå-

got vis”, och det kan göra att hon ”blir trött på att umgås med män”. 

Här talar hon inte alls om män som koncept, utan om alla de en-

skilda män som hon blir trött på att umgås med. 

Hon påpekar att de flesta ”manshatare” faktiskt inte gör någon 

skada. De ”reagerar på det förtryck vi utsätts för” och ”berättar för 

andra hur män förtrycker”. Men det är i så fall på samma sätt som 

med personen ovan, som inte gör någon skada genom att påstå att 

kvinnor är moraliskt underlägsna män, utan bara reagerar på det 

och berättar hur usla de är. Poäng: det räcker inte med att självgott 

tro att personlig övertygelse och en teoretisk analys är tillräckligt. 

Det har även kvinnoföraktaren, rasisten, och alla andra. Det måste 

alltså, återigen, till kvantitativ forskning. 
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Betydelsen av historiska bedrifter (1 dec 2013) 

Fanny skriver om mäns bedrifter.72 

Hon tycker det är ”gulligt” att prata om ”mäns så kallade ‘bedrif-

ter'”. Vilka bedrifter skulle det vara? ”Förintelsen… stridsvagnen… 

bilder på nakna eller lättklädda kvinnor?” Tja, vad sägs om penicilli-

net, evolutionsteorin, glödlampan och geometrin? 

Hon medger sedan att ”män har gjort bra saker”, men det har 

blivit möjligt av att ”olika kvinnor passat upp på dem”. Historiska 

exempel saknas. 

Hon tycker att det är ”en mycket märklig tanke” att folk skulle 

komma på bra saker ”för att de typ råkar vara smarta”. Baserat på 

vad? Det är väl belagt att hög intelligens, allt annat lika, ökar sanno-

likheten för ett framgångsrikt liv.73 

Hon skriver att ”kunskap, uppfinningar och vetenskapliga fram-

steg” inte beror på ”enskilda individers genialitet”. Tja, det beror på 

vad man menar. Varje enskild tänkare eller forskare står på jättars 

axlar, som Newton sade, och tar lärdom av äldre kunskap. Men det 

är också tydligt att många insikter och framsteg har enskilda upp-

hovsmän. Arkimedes upptäckte hävstångsprincipen, Vasari myntade 

begreppet renässans, Marie Curie upptäckte två nya grundämnen — 

och Caravaggio var först med att utveckla tenebrismen, den radikala 

klärobskyr som lånat bloggen sitt namn. 

Hon påpekar att kunskap ”växer fram mellan en massa männi-

skor, inte ur en enskild hjärna”. Men dessa massor består av män-

niskor med enskilda hjärnor som tänker enskilda tankar. Det finns 

ingen dikotomi här. 

Hon hävdar att män ”historiskt har haft jävligt mycket mer” tid 

och energi än kvinnor. Vad bygger hon det på? Hon hävdar också att 

det sällan är någon som kommer på hur ”Allting Fungerar” genom 
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att ”Tänka Tankar” på sin kammare. Jo, sällan är det nog, men det 

händer. Det var t.ex. så Newton uppfann calculus. Lyssna gärna på 

Jacob Barnetts föreläsning som bl.a. nämner det.74 

Hon funderar över om inte rymdraketer anses viktiga för att pat-

riarkatet tyckt det varit ”coolt”. ”Vad vet jag???” Det undrar jag 

också. Utan rymdraketer hade hon inte kunnat driva sin blogg. Den 

förutsätter att det finns ett internet, som i sin tur förutsätter satelli-

ter, som i sin tur måste skjutas upp av rymdraketer. Utan rymdra-

keter skulle inte det moderna kommunikationssamhället existera. 

 

Polismakten och allmän rättssäkerhet (1 dec 2013) 

Jävla feministfitta skriver om polisen.75 

Hon undrar hur någon kan påstå att polisens roll i samhället är 

att ”skydda oss”, och konstaterar att ”alla som försvarar och argu-

menterar för polisen försvarar institutionell rasism och klassför-

tryck”. 

Polisen skyddar varje dag människor från att bli, eller som bli-

vit, utsatta för brott. Den spelar också en avgörande roll i upprätt-

hållandet av allmän rättssäkerhet. Jag uppskattar Leif GW Persson, 

och hans kritik mot poliskåren träffar ofta mitt i prick — men att 

hoppa från romregister och förvisningar av asylsökande till ett full-

ständigt fördömande av polismakten som fenomen är absurt. 

 

Interaktion med män och mansförakt (1 dec 2013) 

Jävla feministfitta skriver om sin interaktion med män.76 

Hon inleder med att hon vill gå på en ”vettig grej”, men att hon 

tvekar för att det ”bara är snubbar som kommer gå”. Det blir ett 
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”jävlasausage party”, och vad män har att säga intresserar henne 

”inte särskilt mycket”. Detta är ett tydligt mansförakt. 

Hon berättar att hon har svårt för att närvara på möten med 

andra män, t.ex. när hon besöker läkaren eller pratar med rektorn. 

Hon blir ”genast väldigt osäker”. Och hon frågar: ”Hur ska jag för-

klara mina känslor för någon som aldrig har fått lära sig empati, hur 

ska denna människa möjligtvis kunna förstå mig?” Varför utgår hon 

från att dessa män, och män i allmänhet, saknar empati? Är det inte 

en oerhört förminskande utgångspunkt? Att man har svårt att klicka 

eller identifiera sig med någon betyder inte att denne måste sakna 

empati. 

Hon hävdar att hon ”i deras ögon” aldrig kommer att bli ”en full-

värdig människa”. Här tar hon sig tolkningsföreträde, genom att tala 

för dem istället för att låta dem tala för sig själva. Endast dessa män 

kan veta om de betraktar henne som en fullvärdig människa eller ej. 

Hon hävdar också att det är enklare att möta med kvinnor, för 

att de ”utsätts för samma förtryck” och därför ”vet hur det är”. Ännu 

ett tolkningsföreträde, d.v.s. hennes beskrivning av hur andra kvin-

nor upplever deras möten. 

 

Feminismens behov av ilska (1 dec 2013) 

Jävla feministfitta skriver om ilska.77 

Hon säger: ”Alltså även om jag vet någonting på ett förstånds-

mässigt plan så spelar det inte så stor roll om jag känner någonting 

annat på ett känslomässigt plan. Därför tycker jag det är så viktigt 

att bedriva politik på ett känslomässigt plan.” 

Jag avstår från kommentar. 
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Om mäns muskelstyrka (1 dec 2013) 

Fanny skriver om mäns styrka.78 

Hon påstår att det inte går att ”säga säkert att stor muskel-

massa är eller har varit en generell fördel”. Jo, det går. Det är därför 

män har anlag för relativt stor muskelmassa från första början. För 

att den evolutionärt har varit en generell fördel. Har inte Fanny hört 

talas om evolution? 

Hon skriver att ”idén om att människor ‘förr i tiden’ mest äg-

nade sig åt att typ lyfta grejer och döda olika djur med sina bara 

händer” är ”ganska tveksam”. Men det är en karikatyr av idén, som 

säger att människan hade ett större behov av fysisk styrka när hon i 

högre utsträckning utförde manuellt arbete. Det är en idé som 

kanske eller kanske inte stämmer. Skall man uttala sig till eller från 

bör man också redovisa varför man gör det. 

Hon hävdar att det inte är ”konstigt att vår tids stora idrottare 

är just män”. Jag är så ointresserad av sport och idrott som någon 

kan bli, men jag vet ändå att det här påståendet är felaktigt. Till och 

med jag är bekant med välkända idrottare som Therese Alshammar, 

Annika Sörenstam, Carolina Klüft och Anja Pärson — några av vår 

tids stora idrottare som inte är just män. 

Hon säger att ”kvinnor arbetar… betydligt mycket mer än vad 

män gör, och för sämre eller i många fall ingen betalning”. Källa 

saknas. 

Hon kopplar ihop mäns större muskelmassa med att ha ”varit 

bättre lämpade för livet i allmänhet”. Nej, så fungerar det inte. Det 

innebär endast att män har varit bättre lämpade för överlevnad med 

större muskelmassa än utan den. Att större muskelmassa skulle 

göra män bättre lämpade för allt som livet bereder dem med vore 
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absurt, särskilt om hon också menar bättre lämpade relativt kvinnor 

(som bevisligen också överlevt med sina evolutionära fördelar). 

 

Feminism istället för vetenskap (2 dec 2013) 

Fanny skriver om bortträngda minnen.79 

Hon påpekar att det här med bortträngda minnen ”framställs 

som typ pseudovetenskap” och hon har ”oerhört svårt att begripa 

syftet med detta”. Syftet är förmodligen att upplysa folk, så att de 

inte låter sig luras av något som saknar vetenskapligt stöd.80 

Hon nämner Quick-fallet, och säger att problemet är hur han 

”anklagats för brott”. Nej, problemet är att han utan bevis kunnat 

dömas för åtta mord, där tron på en pseudovetenskaplig teori spelat 

en avgörande roll. 

Hon tycker det är ”oerhört märkligt” att avfärda ”den feminist-

iska kritik av vetenskap som finns”. Jag tycker det är märkligt att 

avfärda vetenskaplig metod, bara för att den inte alltid når de ideolo-

giska slutsatser man önskat. 

Hon invänder: Att ”människor som blivit utsatta för övergrepp 

kan förtränga dem borde väl knappast förvåna någon”. Jodå, till 

exempel skulle det förvåna människor med vetenskaplig insyn. 

Hon invänder: Att man ”kan vara i en period i livet” där man 

inte kan minnas borde inte vara ”någon större grej”. Det skulle bli en 

stor grej eftersom det är något som hittills saknar vetenskapligt stöd. 

Hon invänder: Att idén om bortträngda minnen skulle vara ”typ 

humbug” verkar ”knappast särskilt vetenskapligt”. Det är vetenskap-

ligt för att det stämmer överens med vetenskaplig forskning. 

Hon påstår att ”de flesta” nog har varit med om ”obehagliga sa-

ker” som de ”i perioder inte orkar minnas” men ”i andra perioder blir 
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påmind om”. Om de flesta hade varit med om det, skulle det också 

finnas vetenskapligt stöd för uppfattningen. 

Hon ”ser gärna en diskussion” om ”vilka metoder som är lämp-

liga” inom ”psykologin som ju faktiskt är en vetenskap”. Nej, den 

diskussion hon vill se, är uppenbarligen en om att införa olämpliga 

metoder utan vetenskapligt stöd. 

Hon påstår att det finns ”bra och dåliga sätt att väcka bort-

trängda minnen till liv”. Det finns bara dåliga sätt, eftersom teorin 

om bortträngda minnen är ovetenskaplig. 

Hon hävdar att vetenskapen ”präglas av patriarkala normer” ef-

tersom den ”för helvete” är ”skapad av män, i ett patriarkat”. Kom-

mentar överflödig. 

 

Att förhålla sig till män (3 dec 2013) 

Fanny skriver om att förhålla sig till män.81 

Hon menar att kvinnor får lära sig hur de skall skydda sig mot 

våldtäkter, sexuella trakasserier, misshandel, o.s.v. Ja, det är väl 

något positivt? Hon drar slutsatsen att om ”en kvinna blir utsatt för 

något brott så är det hennes fel, för det är hon som inte tagit till sig 

alla välmenande tips om hur hon kan skydda sig tillräckligt mycket”. 

Men det följer inte. Att skydda sig mot något minskar riskfaktorn. 

Det innebär inte att man har full kontroll, eller att det är ens eget fel 

om skyddet inte räcker till. (Att låsa ytterdörren minskar risken för 

inbrott, och får man ändå inbrott betyder det inte att det är ens fel 

— skulden ligger på brottslingen.) 

Hon skriver att män inte får lära sig ”ens i närheten så mycket 

om hur de ska skydda sig från slagsmål”. Jodå, det får de. Män har 

generellt bra koll på t.ex. vilka områden som är bråkiga, vilka tider 

på dygnet man bör undvika dem, att krogar och klubbar är riskzoner 

och att provokation ökar våldsrisken. 
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Hon menar att det är ”överlevnadsinstinkt för kvinnor” att ”till-

fredsställa män”. Som man, kommer kvinnor att ”anstränga sig för 

att tillfredsställa en”. Det tycks stämma illa överens med empiri. 

Hon påpekar att män inte kan förvänta sig ”att kvinnor alltid 

säger rakt ut vad de tänker och känner”. Nej, det förstås. Det är väl 

generellt så att människor av olika skäl inte säger precis vad de tän-

ker och känner. Att de känner sig hotade kan vara ett skäl, men i 

allmänhet har det mer att göra med social kompetens eller inre osä-

kerhet. Därav talesättet att det är ”av barn, fyllon och dårar” man får 

höra sanningen. 

Hon skriver att man inte kan ”förvänta sig att kvinnor ska sätta 

upp sina egna gränser”. Detta är ett förminskande av kvinnors för-

måga till självständighet. 

Hon tycker det är ”problematiskt” och ”obekvämt” när ”vissa 

män” är ”ärliga” genom att t.ex. säga att de är ”attraherade” av 

henne. Det betyder ju att hon måste ”förhålla sig till” det, vilket är 

”jävligt jobbigt”. Kan så vara. Men kommunikation om känslor är 

inte fel eller otrevligt, även om det (som all kommunikation) innebär 

något att förhålla sig till. Vad just hon tycker är obekvämt och jävligt 

jobbigt är svårt för andra att veta. 

Hon säger att ”det bästa sättet” för män att ”visa vänlighet och 

omtanke” mot kvinnor, ofta är att ”inte ta kontakt alls”. Jag vet inte 

om det uttalandet är mest mans- eller kvinnoförnedrande. 

 

Ekonomi, jobb och levnadsstandard (3 dec 2013) 

Fanny skriver om arbete och fritid.82 

Hon tänker sig ett samhälle där vi ”delar på de jobb som faktiskt 

behöver utföras” och som ”inte kommer att utföras spontant”. Dels 

stämmer det inte att jobb (egentligen anställningar) är något som 

man ”delar på”. Det finns inte en fixerad mängd jobb i samhället 
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som skall delas upp. Jobb skapas för att möta efterfrågan. Arbets-

uppgifter lär i allmänhet också utföras spontant (d.v.s. utan ersätt-

ning), givet en tillräckligt stor marginalnytta. Det här är saker man 

behöver specificera. Men behov, då? 

Hon tänker inte ge någon ”fullständig lista” över jobb som be-

hövs, eftersom det måste ”beslutas demokratiskt”, men hon ger 

några exempel: infrastruktur, kollektivtrafik, vård. Men ingen en-

skild individ eller ens folket som helhet vet vilka jobb som behövs. 

Både autokratin och den socialistiska eller kommunistiska ekono-

min ställs inför von Mises kalkylproblem.83 Enskilda individer har 

kunskap om sina egna behov, och det är den utgångspunkt som fria 

ekonomier motsvarar. 

Hon erbjuder oss ”ett system där de allra flesta människor får 

mer kontroll över sitt liv”. Nej, centralstyrning av produktionen har 

alltid visat sig leda till låg allmän levnadsstandard. 

 

Grejer män (kanske) gör (3 dec 2013) 

Fanny listar fem grejer män gör. 

1. De tar på kvinnor utan att fråga. Ja, det händer. Män tar för 

sin del på män, kvinnor på män och kvinnor på kvinnor. Såvida vi 

inte talar om tafsande är det här en individsak. Vissa personer är 

väldigt fysiska medan andra ogillar fysisk kontakt. Det kan också 

vara en kulturell sak. Vi är ganska tillknäppta i Sverige jämfört med 

många andra platser i världen. 

2. De kommenterar kvinnors utseenden. Ja, men t.ex. när? När 

”en kvinna är ledsen och då säger en man kanske att hon borde 

muntra upp sig för att hon är en ‘söt tjej'”. Det är helt klart en kons-

tig kommentar, om hon nu inte var ledsen över sitt utseende. Men 

missriktad tröst borde inte heller vara något stort problem. 
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3. De har sex med kvinnor utan att veta om de vill, eller trots att 

de sagt nej. Det är inget som ”män gör”. Det är något som vissa män 

gör. Och självklart är det respektlöst, kränkande och ett brott mot 

deras rättigheter. Sex hör hemma mellan samtyckande vuxna. 

4. De är tysta om eller förnekar sina känslor, istället för att be-

rätta vad de tänker och känner. En märklig sak att klaga på, med 

tanke på att hon nyss ansåg att det var obehagligt när män är ärliga 

om sina tankar och känslor, för att hon då måste förhålla sig till 

dem. (s. 69) 

5. De pratar om hur mycket sämre kvinnor är på olika saker. 

Det är ironiskt att klaga över detta, när man just gjort en lista över 

saker som män är sämre än kvinnor på. 

 

Ibland är feminism ett slags fascism (3 dec 2013) 

Clara Fritzon skriver om feminism och radikalism.84 

Hon säger att feminismen har gått för långt först ”när män blir 

utsatta för mordförsök för att de är just män”. Som feminist kan 

man alltså utan att gå för långt våldta, misshandla och tortera män 

efter hjärtats behag, så länge man inte försöker ta livet av dem? 

Charmerande. 

Hon menar att ”då patriarkatet inte på något vis är rimligt”, 

borde inte heller ”feministerna behöva vara rimliga”. Det är väl så 

alla totalitära strömningar försvarar sin existens. 

Hon skriver att vi bör sluta att uppröras över ”feministers dras-

tiska åtgärder” och istället fundera över vad som får feminister att 

vidta dem. Tja, det ena utesluter väl inte det andra? Den här fascist-

iska vi-dem-uppdelningen återkommer i många skepnader (ras, 

klass, tro, etc.). Tidsanda och umgängeskrets spelar nog en avgö-

rande roll. 
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Hon påpekar att ”skrikande kvinnor i grupp som kräver sina 

rättigheter” inte är populära bland ”de vita männen i kostym på de 

fina kontoren”. Grupper av skrikande människor blir sällan popu-

lära, vad de än må skrika om. Att antyda att ens impopularitet har 

att göra med någon annans hudfärg är rasism. 

Hon säger att vi borde fundera över ”vilket samhälle vi lever i om 

ilskan som en kvinna kan känna inför män och deras förtryck får 

henne att begå mordförsök”. För all del. Det är ett samhälle där 

orättvisor existerar. Och en av dessa orättvisor kan vara att bli at-

tackerad av en ilsken kvinna, som är ilsken endast för att man råkar 

ha manligt kön. 

Hon hävdar att nästan alla kan vara överens om att Solanas 

mordförsök på Andy Warhol var fel, men att hennes ”orsaker var 

berättigade”. Nej, de flesta fördömer faktiskt mordförsök, oavsett 

anledning. Och det beror faktiskt, med risk för att provocera, på att 

de flesta har en någotsånär fungerande moralisk kompass. 

 

Feminism: teori eller kamp? (4 dec 2013) 

Fanny skriver att töntarna är hennes verkliga fiender.85 

Hon säger att tönt är den som inte är ”beredd att kämpa” utan 

fäster ”större vikt vid att tycka ‘rätt'” och att ”hävda sig intellektu-

ellt”. Det är lite oklart vad hon menar med kamp. Opinionsbildning 

har i allmänhet långt större och mer långvarig påverkan än fysisk 

kamp. 

Hon säger att tönt är den som tycker att vi skall ”argumentera” 

mot nazister ”istället för att blockera deras demonstrationer”. När 

man kallar människor som stödjer yttrandefrihet för töntar, tar man 

i själva verket ett stort steg mot de nazister man kallar sina fiender. 

Hon säger att tönt är den som ”är daddy’s girls, kvinnor som 

vädjar till män och manssamhället” och folk som ”artigt och respekt-
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fullt verkar inom det rådande samhällets ramar”. Tönt är med andra 

ord i princip alla människor som inte sysslar med revolutionär aktiv-

ism. Det kan ge kortsiktig glöd att se hela världen som sin fiende, 

men den glöden falnar strax eftersom man också måste leva i den. 

Hon menar att det viktiga är ”politisk handling”, inte om du har 

rätt åsikter. Att ”tycka rätt gör inget bättre”. Men politisk handling 

vägleds alltid av de åsikter man har, och därför är de oerhört viktiga, 

eftersom politik påverkar hela befolkningar. Skall man i stort eller i 

smått förändra miljoner människors liv, bör man se till att göra det 

på goda grunder. 

Hon skriver att om ens politiska intresse bara sträcker sig till 

”att stoltsera” med att tycka rätt, är man inte bättre än Johan Nor-

berg. Samtidigt har Johan Norberg påverkat en hel generation av 

liberaler. Det hade han inte kunnat göra om han bytt sin penna mot 

en sten eller en pistol. Det gäller f.ö. Marx också. Marx har påverkat 

hela samhällen, inte för att han blockerade någon demonstration, 

utan för att han satt på sin kammare och ”tyckte rätt”. 

Hon hävdar att det i ett patriarkat är ”män som sitter på mak-

ten”. Men i så fall lever vi inte i ett patriarkat, med tanke på att Sve-

rige har en världsunikt jämn könsfördelning i riksdagen. 

Hon anser att det är ”ett naivt och lönlöst projekt” att försöka 

”tala män till rätta”. Det är i allmänhet svårt att tala andra till rätta, 

om man samtidigt förolämpar dem och utmålar dem som moraliska 

monster. Ett sakligt tonfall och fokus på vetenskaplig forskning 

skulle fungera bättre. 

Hon påpekar att hon inte lägger ”särskilt mycket fokus på att 

‘bevisa’ patriarkatet”, för hon vet att män inte kommer hålla med 

ändå. Själv är jag aningen mer optimistisk här. När man inte grun-

dar sina påståenden i sak, vinner man bara över de redan frälsta. 

Grundar man dem i sak, vinner man sällan över alla ändå — men i 
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varje fall fler, t.ex. de som värderar förståelse högre än confirmation 

bias. 

 

Sexraggande och friendzones (5 dec 2013) 

Fanny skriver om mäns raggande.86 

Hon undrar hur män gör ”när de skaffar sig vänner”. Saken är 

väl den att man i allmänhet får vad man söker. Söker man vänner är 

det också generellt vänner man hittar, inte en flickvän eller sexpart-

ner. 

Hon säger att ”processen” för att hitta en vän och en sexpartner 

”ser faktiskt typ likadan ut”. Kort senare säger hon emot sig själv, 

och hävdar att sökandet efter sex skall ”göras enligt vissa regler”, 

där vi ”förväntas behandla människor vi ligger eller vill ligga med 

annorlunda än vi behandlar människor i allmänhet”. 

Hon undrar: ”Varför är det så?” Nej, det beror inte på att män 

vill förtrycka kvinnor. Det beror på att vi tenderar att föredra hyfsat 

förutsägbara sociala konventioner som hjälper oss att förvänta och 

förstå interaktion. Om vi söker sex skall våra avsikter vara tydliga 

men inte obehagliga eller manipulativa. Därför etableras vissa soci-

ala konventioner som låter oss söka sex på socialt accepterade sätt. 

Hon berättar att hennes senaste ligg var med en kille som sagt 

att hon ”verkade kul”. Kan inte män göra så istället? Jo, det kan de, 

och det gör de också. Men det är ju ganska manipulativt att låtsas 

söka vänskap, om man i själva verket bara söker sex. Det är därför 

vissa män klagar över att hamna i en ”friendzone”. De söker inte 

romantik eller sex. De söker, och hittar, vänskap. 

Hon säger att hon inte vill bli ”objektifierad det första som hän-

der”. För all del. Men varför är det mer objektifierande att säga att 

någon är attraktiv, än att någon verkar kul? I det förra fallet vill man 

träffa någon för att dela fysisk njutning med; i det senare vill man 
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träffa någon att ha roligt med. Är det ena nödvändigtvis mer ”objekti-

fierande” än det andra? 

Hon påpekar hur osympatiskt det är att ”bara vilja prata med 

någon” för att ”belönas med sex”. Ja, det är osympatiskt, om nu sex 

betraktas som belöning för en konversation. Men konversationen 

kanske syftar till att se om det finns något ömsesidigt intresse för 

sexuella aktiviteter? Det är inget fel i att söka sex, så länge man gör 

det på ett socialt kompetent sätt. 

 

Tacka nej till att sprida kunskap? (5 dec 2013) 

Seher Yilmaz skriver om feministiska män.87 

Hon vädjar till män att ”tacka nej”, när de blir tillfrågade att 

”delta i ett helmanligt sammanhang”. Vad sägs om att istället tacka 

nej, ifall du kan rekommendera någon, oavsett kön, som har större 

kunskaper eller är bättre lämpad för uppdraget än du själv? 

Hon förstår att du som man tror dig vara kunnig, men det ”in-

nebär inte att din kunskap är så viktig och djup att den bara måste 

spridas till resten av världen”. Hon påpekar att du ”har ett ansvar”. I 

vanliga fall brukar det väl heta att vi har ett ansvar för att dela med 

oss av vår kunskap — inte för att avstå från att sprida den? 

Hon påpekar också att ”väldigt få människor” har en så ”unik 

kunskap” att de ”inte kan bytas ut”. Samtidigt vädjar hon till män 

att ”sluta använda härskartekniker”. Hmm. 

 

Tips för att orka leva vidare (5 dec 2013) 

Fanny skriver om att inge hopp.88 

Hon berättar att folk vänder sig till henne med frågor om hur 

man skall göra för att orka leva vidare. Hon säger att hon inte vet, 

men ger några råd: 
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 Aktivera dig i kampen 

 Var med i en kvinno- och tjejjour 

 Demonstrera mot nazister 

 Umgås med feminister och vänstermänniskor 

 

Om man verkligen kämpar för att orka leva vidare, rekommenderar 

jag istället: 

 

 Kognitiv beteendeterapi 

 Läkemedel 

 Motion 

 Avslappning. 

 

(Källa: Vårdguiden.)89 

 

Om mäns jävla utlösningar (5 dec 2013) 

Fanny skriver om mäns jävla utlösningar.90 

Hon menar att det är ”väldigt problematiskt” att vaginal pe-

netration ”är normen för hur vi idkar samlag”. Ja, normer riskerar 

alltid att vara problematiska för de som inte är normativa. Men nor-

mer är också summan av hur folk i allmänhet fungerar. Varje en-

skild norm är därför tämligen oproblematisk, för de flesta i det sam-

hälle där normen råder. (Att normer existerar går inte att komma 

ifrån; de är en direkt konsekvens av många människor som interage-

rar och ofta tänker lika om saker). 

Hon tänker på män som ”kommer för tidigt” men som ”lovat att 

dra ut den”. Avbrutet samlag är en väldigt osäker metod för att und-
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vika graviditet, så om graviditet är oönskat skulle jag rekommendera 

ett dagen efter-piller även om avbrottet genomfördes. ”… avbrutet 

samlag kräver stor noggrannhet och god kroppskännedom och kan 

därför vara svåra att använda.”91 

Hon klagar över män som ”liksom bara gör sin grej… och sedan 

tänker sig att samlaget är slut”. Ja, med orgasm försvinner ofta 

mannens sexlust för en stund. Att förvänta sig fortsatt sex av någon 

som saknar lust är väl i det närmaste vad hon själv ser som våld-

täkt, när könsrollen är omvänd. Däremot kan man ju försöka lösa 

det på andra sätt, t.ex. genom att spara penetrativt sex till sist. 

Hon undrar hur svårt det kan vara ”att planera ett samlag” uti-

från att man inte skall ”komma i någons underliv”. Det är inte svårt. 

Men de flesta vill att sex skall innehålla penetrativt samlag, och för-

modligen även att detta skall leda till orgasm. 

 

Rasism är en sorts kollektivism (5 dec 2013) 

Fittjournalen skriver om rasism.92 

Hon skriver att rasism och vad ”den vita kvinnan gör mot den 

rasifierade kvinnan”. Men hur är det inte rasism, att påstå att vita 

begår omoralisk handling x? Om det är rasism när vi talar om hur 

illa judar eller svarta beter sig (och det är det), är det lika mycket och 

på samma sätt rasism när resonemanget vänds mot vita. 

Hon menar att de andra hela tiden uppstår i liberalismen, för 

att ”hela politiken bygger på att du utgår från dig själv”. Det stäm-

mer inte heller. Liberalismen menar att individen skall vara fri att 

fatta beslut om sitt eget liv. 

                                                 
91 lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvanda-lakemedel/Sjukdom-och-

behandling/Behandlingsrekommendationer---listan/Preventivmetoder-for-att-undvika-

graviditet-antikonception-/ 
92 fittjournalen.blogg.se/2013/december/om-reifikation-liberalism-

sverigedemokrater.html 
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Hon konstaterar att du är ”man för att du inte är kvinna”, och 

det ligger det ju onekligen något i. Men hon menar också att när 

man särskiljer sig själv ”från en annan blir denna andra något 

okänt”. Det är lika onekligen ett hopp i resonemanget. Det implicerar 

att man bara kan ha kunskap om vad man själv är, så: män förstår 

inte kvinnor, kvinnor förstår inte män, människor förstår inte djur 

och levande organismer förstår inte döda ting. Ett till synes felaktigt 

påstående, eftersom det skulle omöjliggöra all vetenskap. 

Hon hävdar att i ett samhälle ”med en stark vänster” får inte 

rasismen något ”fäste”. Enligt vilken källa? Läs om rasismen på 

Kuba93, i Kina94 och i Venezuela95. 

Hon menar att i ett samhälle som ”tänker kollektivt finns inga 

sverigedemokrater”. Men det är ju precis vad SD gör: de ställer olika 

kollektiv mot varandra (t.ex. svenskar mot muslimer eller somalier). 

 

Objektifiering och revolutionär kamp (6 dec 2013) 

Jaylazkar skriver om objektifiering.96 

Hon säger att hon vill undvika att ”älska sin kropp”, för att det 

betyder att hon måste förhålla sig till sin ”kropp som ett objekt”. 

Men om även kärleken är objektifierande, kanske inte objektifiering 

är så hemskt trots allt? 

Hon konstaterar att hon vill ”vara sin kropp”, vara ”en helhet”, 

istället för en ”fragmenterad spelpjäs i [den] patriarkala kapital-

ismens spel”. Dualismen (eller själ-kropp-problemet) är knappast en 

kapitalistisk skapelse. Den går tillbaka till antiken, och via René 

Descartes fram till vår egen tid. Vissa människor har svårt att be-

trakta sin kropp som en integrerad del av deras jaguppfattning, men 

                                                 
93 en.wikipedia.org/wiki/Racism_in_Cuba 
94en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_issues_in_China 
95en.wikipedia.org/wiki/Racism_in_South_America#Venezuela 
96 jaylazkar.se/vi-tvingas-in-i-att-objektifiera-oss-sjalva-och-vara-medmanniskor/ 
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att det skulle bero på patriarkal kapitalism är en för mig ny tanke-

gång. Vilka studier pekar på det? (Retorisk fråga, förstås.) 

Hon menar att hon aldrig kommer ”kunna vara fri från att 

tvingas objektifiera mig själv och andra” förrän den ”patriarkala kap-

italismen” är krossad. En av livets många tumregler är måhända: om 

du tror att du inte kan åstadkomma en inre förändring hos dig själv 

förrän samhället störtats genom revolution, är det förmodligen så att 

du skyller ifrån dig istället för att hantera problemet. 

Hon skriver att vi kan ”uppgradera våra objekt”, d.v.s. våra 

kroppar, genom att ”underhålla objektet” med ”typ nyttig mat” och 

”typ motion”. Inte är det väl patriarkatets eller kapitalismens fel att 

våra kroppar mår bra av sådant som nyttig mat och motion? 

Hon säger att hon försöker ”träna uthållighet och styrka”, att 

hon motionerar och lär sig ”att slåss”, som en strategi för att inte 

objektifiera sig själv. Men det tycks gå emot hennes tidigare position, 

där sådan aktivitet var ett patriarkalt kapitalistiskt sätt att uppgra-

dera sitt objekt. 

Hon menar att hon försöker se sig själv ”som en resurs”, för ”om 

hela jag är ett vapen” så är hon ”inte längre ett objekt”. Resurser och 

vapen är per definition objekt. 

Hon avslutar med att så länge hon är ”ett vapen i den kom-

mande revolutionen”, är hon ”en människa i kamp mot det postpat-

riarkala kommunistiska samhället”. Jag antar att hon menar tvär-

tom, att hon är i kamp för det postpatriarkala kommunistiska sam-

hället. 

 

Om mäns jävla utlösningar, del 2 (6 dec 2013) 

Fanny skriver åter om mäns jävla utlösningar. 

Hon får respons från ”just män” — ”vem kunde ana”. Tja, när 

man skriver om mäns utlösningar, är det väl sannolikt männen 

själva som lär kommentera det? 
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Hon säger att det känns som att män ”inte vill engagera sig i 

något” om det inte leder ”till total jävla perfektion”. En rimligare an-

ledning till att män påpekar att hon aldrig lär uppleva ett (i sina 

egna ögon) perfekt samhälle, är att hon klagar över så många, och 

ibland för de flesta rent triviala, saker. Finns det några realistiska 

omständigheter under vilka hon skulle bli någorlunda nöjd med, om 

inte hela samhället, så i varje fall med sitt liv i det? Om svaret är nej, 

beror kanske andras påpekanden — rätt eller fel — på det. 

Hon hävdar att män inte brukar ”vara så bra på att förbättra för 

kvinnor”, så om de inte vill kämpa mot patriarkatet ”förvånar” det 

”väl inte egentligen”. Tidigare har hon hävdat att hon ogillar härskar-

tekniker.97 Hur går det ihop? 

Hon skriver att poängen med avbrutet samlag är att ”det finns 

en massa saker män kan göra för att skydda kvinnan som de tyvärr i 

nuläget inte alltid gör”. Som om kvinnan vore ett objekt att skydda, 

och inte ett subjekt med eget ansvar? I allmänhet kommer bägge 

parter gemensamt överens om sådant som preventivmedel och vad 

sexlivet skall innehålla och inte. Det är bägges ansvar att skydda sig 

mot oönskad graviditet, men kanske framför allt kvinnans, för att 

det är hon som måste ta de största konsekvenserna, och hon som 

har beslutsrätt över huruvida hon skall abortera eller behålla bar-

net. 

Hon undrar varför det sällan lyfts fram att inte p-piller är helt 

säkra lösningar. Den enkla förklaringen är vetenskap. P-piller är en 

så gott som helt säker lösning. Skyddet är nästan lika säkert som 

sterilisering, mer än 99 %. Vid avbrutet samlag är skyddet däremot 

lågt.98Kanske borde Fanny själv ta större ansvar för sina kunskaper 

om preventivmedel? 

 

                                                 
97arsinoe.se/twitter-178-den-patriarkala-bekraftelsen-som-harskarteknik/ 
98 netdoktor.se/sex-relationer/artiklar/preventivmedel/ 
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Intersektionalitet och marxism (6 dec 2013) 

Fanny skriver om intersektionalitet.99 

Hon konstaterar att vissa inom vänstern anser att intersektion-

alitet är något liberalt. Dessa vänsterpersoner har naturligtvis fel. 

Intersektionalitet är en teori som säger att det finns strukturella 

maktordningar inom och mellan identitetskategorier som kön, ras, 

klass, etnicitet, funktionsduglighet, ålder, religion och fan och hans 

moster. Det är postmodern gallimatias som hör hemma i samma 

kategori som, säg, teorin om bortträngda minnen (s. 68). 

Hon hävdar att få är ”så skarpa i sin kritik av kapitalismen” som 

feminister med ett intersektionellt perspektiv. De ”brukar vara väl-

digt skarpa på att analysera hur kapitalismen hänger ihop…”. Men 

ekonomi är en vetenskap, och skarp (i betydelsen intelligent) kritik 

mot kapitalism kan därför inte vila på ovetenskapliga teorier om in-

tersektionalitet. Och som kritik ur ett rent etiskt perspektiv, fram-

står det därför som en ren produkt av confirmation bias. Postmoder-

na teorier låter en se vad man letar efter. Det är därför de är så po-

pulära. 

Hon säger att många inom vänstern (de manliga med vit hud-

färg) anser att Marx kritik av kapitalismen är ”den enda rätta och 

riktiga”. Det är i så fall tragiskt, eftersom de flesta eller alla av Marx 

bärande premisser har visats antingen ovetenskapliga eller felaktiga. 

Karl Popper visade att marxismen är en pseudovetenskap, och ar-

betsvärdeläran ersattes redan på 1870-talet av Jevons, Mengers och 

Walras marginalnytteteori. 

Hon skriver att Marx kritik av kapitalismen är ”kul på många 

sätt”, men att den är ”skriven ur en vit mans perspektiv”, vilket bl.a. 

innebär ”en väldig ignorans inför kolonialismen”. Om hon bara tog 

en minut av sin tid och googlade sådana här saker. Marx och Engels 

texter om kolonialismen har samlats i en egen volym under titeln On 

                                                 
99arsinoe.se/intersektionalitet-ar-inte-liberalt/ 
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Colonialism. Den är på 388 sidor enligt Amazon, vilket säkert är mer 

än hon själv skrivit om feminism.100 

Hon säger att det är viktigt för henne ”att förstå hur kapitalism 

hänger ihop med rasismen och patriarkatet”. Hon blandar ihop för-

ståelse med bekräftelse av confirmation bias. 

 

Filmad och kränkt på öppen gata (6 dec 2013) 

Fanny skriver att hon blivit filmad.101 

Hon berättar att hon hållit ett tal102, och att en ”högerextremist, 

närmare bestämt objektivist” filmade henne när hon pratade. Detta 

var ”obehagligt” och ingav ”en jävligt oskön känsla”. Jag vet inte om 

man är i position att kalla andra för extremister, när man själv vill 

se blodig revolution och kallar yttrandefrihet för ett ”så jävla ointres-

sant ‘ställningstagande‘” (s. 39 och 48). I vilket fall får man räkna 

med att bli både fotograferad och filmad, när man håller tal på öp-

pen gata. 

Hon reagerar på att personen tydligen kom dit särskilt för att 

filma hennes tal. Kanske för att han beundrar hennes klarsynthet, 

eller för att hon gjort sig till en feminismens driftkucku. Spontant 

känns det senare rimligast. 

Maria Engelwinge kommenterar att hon ”avskyr de här männen” 

som ”skiter i att kvinnor blir rädda” och bara bryr sig om ”sina begär 

efter att känna sig maktfullkomliga”.103 Att hoppa från ”någon som 

dyker upp på en offentlig grej för att filma ett tal specifikt”, till ”män 

som skiter i att kvinnor blir rädda och bara bryr sig om sina be-

gär…”, är ett utmärkt exempel på confirmation bias. I allt ser man 

vad man söker, även när det trotsar rimlighetens gränser. 

 

                                                 
100 amazon.com/Marx-Engles-On-Colonialism-Karl/dp/0898756812 
101 arsinoe.se/ett-moln-pa-himlen/ 
102 arsinoe.se/den-patriarkala-dansen/ 
103 arsinoe.se/ett-moln-pa-himlen/#comment-38892 



 

84 

Om köttätande och etik (6 dec 2013) 

Fanny skriver om köttätande och etik.104 

Hon säger att det ”inte är soft att bli uppfödd för att någon ska 

kunna äta upp en”. Djur saknar emellertid de kognitiva funktioner 

som behövs för att kunna tänka på sin framtid och förstå deras 

stundande öde. Det är med andra ord varken mer eller mindre soft 

för ett djur, än att börja och sluta sitt liv på något annat sätt. 

Hon menar att ”en person som äter kött inte bryr sig särskilt 

mycket om djurs välmående”. Om de bryr sig om att djuret haft det 

bra medan det levde, gör de absolut det. En människa skulle gripas 

av skräck och sannolikt vara oförmögen att leva ett välmående liv 

med utsikten att bli slaktade. Djur fungerar inte som människor, 

och reagerar inte så. 

Hon skriver att ”människor som har råd” med ekologisk mat 

”kan kokettera med hur otroligt etiska vanor de har”. Ekologisk mat 

kostar bara några kronor extra per enhet, så den som har råd att 

köpa någon mat, har sannolikt också råd att köpa ekologisk mat. 

Om det är en ”klassfråga”, är det i så fall något som drabbar männi-

skor med mer akuta problem än att inte kunna köpa ekologiskt. 

Dessutom undrar jag varför ekologiskt skulle vara etiskt. Norman 

Borlaug sägs ha räddat livet på en miljard (1 000 000 000) männi-

skor med hjälp av genmodifierat vete — och det är etiskt.105 

Hon påstår att köttätare offrar ”såväl djur som människor för att 

höja upp sig själv”. Härskarteknik. 

Hon tänker inte ta till sig något om ”goda och etiska vanor från 

någon som äter kött”. Men tydligen gärna av några som förespråkar 

blodig revolution mot människor (s. 48). 

 

 

                                                 
104 arsinoe.se/ekologiskt-kott-och-etiska-vanor/ 
105 huffingtonpost.com/david-macaray/the-man-who-saved-a-billi_b_4099523.html 
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Är män egoistiska kräk? (7 dec 2013) 

Jävla feministfitta skriver om egoistiska män.106 

Hon menar att kvinnoseparatistiska sammanhang ”upprör 

många så himla mycket” för att mannen plötsligt inte står i centrum. 

Det är en orimlig tolkning. Det har funnits tjejkvällar, tjejmiddagar, 

tjejlag och tjejgrupper av olika slag under lång tid utan att det upp-

rört något större antal. Vad som upprör många i det här fallet, hand-

lar nog om motiveringen till kvinnoseparatism: att det är skönt att 

slippa män eftersom män är moraliskt underlägsna förtryckare. 

Hon skriver att bilden vi har av män är att de ”aldrig någonsin 

gör någonting för någon annans skull”. Vem har den bilden — utöver 

ett litet fåtal radikalfeminister? 

Hon säger att allt ”ska alltid promotas genom att göras tillta-

lande för män”. Det är en överdrift, men att mycket vänder sig till 

män är inte märkligt. De utgör nämligen strax över 50 % av befolk-

ningen. 

Hon hävdar att män inte föds till ”egoistiska kräk”, men att de 

blir det för att ”det är vad samhället lär dem”. Det är självfallet en 

ohemul generalisering, men att samhället lär män att vara egoistiska 

kräk skulle jag ändå vilja efterfråga en källa på. 

 

Den radikalfeministiska normen (7 dec 2013) 

Jävla feministfitta skriver om normer.107 

Hon hävdar att ”inga normer är slumpmässiga”. Vem har nå-

gonsin påstått att normer uppstår slumpmässigt? Halmgubbe. 

Hon menar att alla normer ”reproduceras genom förtryck” med 

syfte att ”avhumanisera olika grupper”. Nej, det stämmer inte. Nor-

mer är en kulturell produkt som uppstår i ett samhälle där många 

människor, för det mesta helt spontant, råkar tycka och tänka likar-

                                                 
106 apigt.blogg.se/2013/december/man-fods-inte-egoistiska-de-blir-det.html 
107 apigt.blogg.se/2013/december/normer-handlar-om-makt.html 
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tat om något. Jag har full förståelse för att de som inte motsvarar 

normen ibland kan drabbas av negativa konsekvenser — men att det 

skulle bero på ett de normativa har som syfte att förtrycka och av-

humanisera de icke normativa saknar all verklighetsförankring. 

Hon påstår att ”normen för en fullvärdig människa är en vit, 

heterosexuell, fullt funktionsduglig cisman”. Nej, det existerar ingen 

sådan norm. Däremot är det norm att radikalfeminister upprepar 

den ramsan om och om igen. Tyvärr blir inte ett påstående mer sant 

genom upprepning. 

Hon hävdar att rasism, liksom normer, inte ”bara uppstod av en 

slump”. Samma svar igen. Vem har någonsin påstått att rasism 

uppstår slumpmässigt? Halmgubbe. 

 

Om inskränkt yttrandefrihet (7 dec 2013) 

Jävla feministfitta skriver om frihet.108 

Hon menar att hon av någon anledning förväntas hålla sig till li-

berala spelregler, annars är hon ”odemokratisk” som ”kanske krän-

ker yttrandefriheten”. Ja, om du vill inskränka yttrandefriheten är 

du absolut en av de där feminister ”som har gått för långt”. 

Hon påstår att ”den kapitalistiska demokratin har oss alla i sitt 

koppel”. Men är det inte de krafter som vill inskränka yttrandefrihet-

en, som vill sätta folk i koppel? 

Hon konstaterar lakoniskt: ”Många dör. Varje dag. På grund av 

att de inte kan eller vill gå lydigt i koppel.” Källa tack. 

 

Feminism och att slå folk (7 dec 2013) 

Jaylazkar skriver att hon lär sig slåss.109 

Hon ”lever i ett samhälle som är uppbyggt” på att hon ”ska bli 

utsatt för våld” och dessutom ”acceptera det våld” hon blir ”utsatt 

                                                 
108 apigt.blogg.se/2013/december/frihet-i-det-liberala-samhallet.html 
109 jaylazkar.se/varfor-jag-lar-mig-att-slass/ 
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för”. Vilket våld rör det sig om? Källor och exempel efterfrågas. Dess-

sutom är det narcissistiskt att tro att hela samhället är uppbyggt för 

att jävlas med en själv. Verkliga livet är inte The Truman Show. 

Hon konstaterar att ”samhället aldrig kommer” att ”försvara” 

henne ”mot det våld som krävs för att upprätthålla samhället”. Va? 

Samhället kommer aldrig använda det våld som krävs för att upp-

rätthålla samhället? Obegriplig meningsuppbyggnad. 

Hon säger att hon lär sig att se sin kropp ”som ett vapen” istället 

för ett objekt. Det har vi redan gått igenom här. Ett vapen är ett ob-

jekt. Per definition (s. 79). 

Hon hävdar att det våld hon utövar handlar om självförsvar. 

Men med tanke på att hon verkar betrakta våld som något i stil med 

”allt jag ogillar”, måste väl betydelsen av självförsvar förskjutas på 

motsvarande sätt. 

 

Feminism i förhållande till rasism (7 dec 2013) 

Kickan Wicksell skriver om rasism.110 

Hon hävdar att bl.a. begreppet kulturmarxism har ”skapats och 

använts av rasister”. Att det skapats av rasister är ett tveksamt på-

stående. Inriktningen går i varje fall tillbaka till Gramsci och Frank-

furtskolan under tidiga 1900-talet, och jag ser inget uppenbart skäl 

till att anklaga någon av dessa tänkare för rasism. Hela institutet 

där skolan florerade tvingades rentav flytta från Tyskland efter att 

Hitler grep makten 1933. 

Hon säger att Flashback har tydliga rasistiska tendenser. Nåja. 

Det är ett forum med högt till tak och starkt skydd för anonymitet, 

så politiska radikaler av alla slag dras dit. 

                                                 
110 kickanwicksell.wordpress.com/2013/12/04/internetrasisterna-ar-var-tids-storsta-

konspirationsteoretiker/ 
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Hon menar att man upptäcker ”en stark rädsla hos många av 

skribenterna” när man läser sidor som Avpixlat, Fria tider och 

Flashback. Det är en härskarteknik. 

Hon skriver att dessa rädda rasister ”talar om en utrotning sna-

rare än en förändring”. Det är möjligt. Men även Valerie Solanas 

talade om utrotning. Och t.ex. Jaylazkar uppmanade nyligen till 

utrotning av män på Twitter: 

 

 

 

Hon menar att dessa rasister anser att genusvetenskap är ”bara ett 

påhitt”. Det är ett tydligt guilt by association, som om det bara vore 

rasister som kritiserar genusvetenskap. Faktum är att all genusve-

tenskap som bygger på postmoderna teorier om t.ex. samhällsstruk-

turer och intersektionalitet är ovetenskaplig. (Det går naturligtvis att 

studera den sociala uppfattningen om kön på ett vetenskapligt sätt 

— men inte på postmoderna grunder.) 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/11/utrotacisman.jpg
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Hon hävdar att dessa rasister ger uttryck för ”galenskap och pa-

ranoia” och därför är ”otroligt tacksamt att göra satir på”. Vad är i så 

fall inte det här111, det här112 eller det här113? 

Hon påstår att det var denna rädsla ”som låg till grund för hela 

Anders Behring Breiviks ideologi”. Nja. Hans idéer om islamiseringen 

av västvärlden var en del i hans röriga förvirrade manifest. Han hade 

inte en enda bevekelsegrund, och än mindre någon enda ideologi. Att 

kalla avvikande åsikter för rädsla är fortfarande en härskarteknik, 

och att förknippa folk som inte stödjer kulturmarxism eller kritiserar 

genusvetenskapens epistemologiska grunder med Breivik är guilt by 

association. 

Hon skriver att Breivik begick ”ett av de värsta terrordåden i 

Norges historia”. Vid sidan av vilka då? 

Hon undrar hur många fler som är ”så rädda och hjärntvättade 

att de är beredda att ta till våld”. Feminister som Valerie Solanas och 

Slasher Mary är historiska exempel. Kanske den här eller den här 

personen kan utgöra mer nutida diton. 

 

Patriarkatet, ignorans och illvilja (8 dec 2013) 

Jaylazkar skriver om patriarkatet.114 

Hon hittar på något som hon i orwellisk anda kallar för ”mans-

peak”, och som är ”ett sätt att tala som grundar sig i känslokalla 

redogöranden”. Det handlar alltså om att tala, inte ur emotionell 

uppgivenhet, utan som man har förstånd till. Att hävda att detta är 

något karakteristiskt för män är kvinnoförnedrande. 

Hon talar om ”det känslofulla kvinnliga språket” som ”grundar 

sig i känslor” och ”kretsar kring känslor” och ”används för att kom-

                                                 
111arsinoe.se/alla-man-fortrycker-alla-kvinnor/ 
112 jaylazkar.se/att-vara-icke-mobiliseringsbar-for-kampen/ 
113 filippaberg.se/?p=23190 
114 jaylazkar.se/kommunikation-mellan-kvinnor-och-man-i-patriarkatet-kommer-alltid-

vara-pa-mannens-villkor/ 
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municera känslor”. För att kvinnor har svallande känslor, men är till 

skillnad från män oförmögna till saklighet? Ett kvinnoförnedrande 

tänkesätt. 

Hon hävdar att män inte ägnar sig ”åt att känna känslor”, och 

särskilt inte åt känslor som ”kan påminna om smärta”. Det är ett 

förbluffande ignorant uttalande. Jag skulle länka en vetenskaplig 

källa som belägger att män har ett känsloliv och kan känna smärta 

— om det inte så tydligt förolämpade läsarens intelligens. 

Hon menar att hela samhället är byggt på ”att män ska känna 

så pass lite smärta som möjligt”. Källa saknas. 

Hon talar om en ”högavancerad feministisk strategi” som inte 

”nån jävla vanlig random så kallad feministisk man” bör ägna sig åt. 

Den reserveras för män som ”gråtit floder över hur vidriga de är”. 

Tillämpar hon också ett intersektionellt perspektiv här? Som vit för-

trycker hon (enligt sitt eget synsätt115) icke-vita. Betyder det att hon 

gråtit floder över vilken vidrig rasist hon är — eller ägnar hon sig inte 

åt att känna känslor? 

Hon avslutar med att det är ”förjävla sorgligt att leva i detta 

samhälle”. Hennes fantasier om det verkar i alla fall djupt sorgliga. 

 

Ingen respekt för oliktänkande (8 dec 2013) 

Moralfjant skriver om respekt för oliktänkande. 

Hon konstaterar att hon aldrig kommer att respektera ”en per-

son som uttrycker starkt rasistiska, sexistiska, homofobiska, fascist-

iska eller andra skadliga värderingar”. Ändå länkar hon Fanny 

Åström i sin blogroll, som uttalat sig både rasistiskt, sexistiskt och 

fascistiskt. (Andra skadliga värderingar har hon också — men ef-

tersom inga specificeras skulle det ta för lång tid att göra en över-

sikt.) 

                                                 
115 jaylazkar.se/om-min-vithet-och-det-fortryck-jag-utovar/ 
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Hon säger att det är ”jävligt lätt för en privilegierad person” att 

inte tycka att det är ”så jävla viktigt vilka åsikter som sprids eller 

vilken politik folk för”. En rimligare orsak till att många vädjar till 

respekt oavsett åsikter, är att diskussioner inte vinner något på öp-

pen fientlighet. Diskussioner är en kamp mellan idéer, inte en kamp 

mellan människor. Den senare kampen börjar först när man, som 

Fanny skriver, tar upp den hoppingivande pistolen och riktar den 

mot oliktänkande. 

 

Om reklam: en studie i källkritik (9 dec 2013) 

Moralfjant skriver om reklam.116 

Hon länkar till en studie.117 Någon mer än jag som blev förvå-

nad? Plötsligt någon som tycker att empiri är intressant, och det är 

ett stort kliv framåt. Men studien, som visar att 9 av 10 kvinnor och 

3 av 10 män mår dåligt av reklam, lider av vissa brister. Nästa steg i 

processen är källkritik. 

Studien baseras på 1000 enkätsvar, vilket inte skulle vara till-

räckligt för statistisk relevans enligt t.ex. SCB. Av dessa 1000 perso-

ner, utgörs 83 % av kvinnor och 17 % av män. Det statistiska un-

derlaget för resp. könsperspektiv är alltså 830 kvinnor och 170 män. 

I synnerhet det låga antalet män är helt oanvändbart för statistisk 

relevans. 

Studien kan också kritiseras för tydlig bias. När Sveriges Kvin-

nolobby, som redan i namnet demonstrerar bias, lägger ut en enkät 

på internet finns en påtaglig risk för att den attraherar enkätsvarare 

med liknande bias. Vissa av frågorna är direkt ledande, som t.ex. 

Q9: ”Upplever du att kvinnor i högre utsträckning än män sexuali-

seras i reklam, alltså framställs som sexiga genom hur de är klädda, 

                                                 
116 moralfjant.blogg.se/2013/december/9-av-10-tjejer-mar-daligt-av-reklam.html 
117 sverigeskvinnolobby.se/wp-

content/uploads/2013/10/Enk%C3%A4tunders%C3%B6kningen-Reklamera4.pdf 
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hur de står eller hur de interagerar med personer och saker?” Även 

andra frågor följer samma mönster. 

Och slutsatserna av denna från början mycket bristfälliga 

undersökning är bortom alla rimlighetens gränser: 

 

Den stereotypa skildringen av kvinnor och män i reklam får långtgå-

ende konsekvenser för individen och samhället. Den legitimerar och 

förstärker maktordningen mellan könen och är ett hinder för jäm-

ställdhet. Dessutom utgör den ett folkhälsoproblem. Onaturliga skön-

hetsideal och objektifiering av kvinnor i reklam skapar en snedvriden 

kroppsbild, låg självkänsla och dålig självbild som leder till utbredd 

psykisk ohälsa och ätstörningar. 

 

Att vilja sammanföra teorier med kunskap är en oerhört positiv 

grundpremiss. Men på egen hand räcker den som vi ser inte långt. 

Nu behöver vi fokusera på vetenskaplig metod, källkritik och vilka 

slutsatser en studie stödjer och inte. 

 

Att ta manshatet på allvar (9 dec 2013) 

Fanny skriver om sitt manshat.118 

Hon konstaterar att hon varit på en manshatarkonferens till-

sammans med Lady Dahmer m.fl.119 Någon Rebecca skev i kommen-

tarsfältet och undrade hur man kan bli tagen på allvar, om man 

ägnar sig åt något sådant. 

Lady Dahmer ber Rebecca att inte höja upp sina egna känslor 

”till någon slags norm för hur alla ser på mig”. Men själv känner hon 

hat mot män och upphöjer det till norm. 

Hon tycker att ”hela den här språkpolisgrejen är så himla otrev-

lig”, och visar därmed att hon inte kan läsa innantill. Rebecca in-

vänder inte enbart mot själva ordet manshatarkonferens. Hon invän-

                                                 
118 arsinoe.se/att-tas-pa-allvar/ 
119 ladydahmer.nu/manshatarkonferensen-avklarad/ 
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der mot hela idén att stråla samman och förenas av ett hat mot 

halva världsbefolkningen. Konceptet ger helt enkelt vissa Bürger-

bräukäller-vibbar. 

Fanny skriver att ”det korrekta språket” är ”maktens språk” och 

”inte en bra grej” om man vill ”föra någon slags progressiv kamp”. 

Egentligen har det med allmänbildning att göra. 

Hon hävdar att ”män och liberaler i allmänhet” slutat ta henne 

på allvar. Det motsäger uppenbarligen Lady Dahmers kommentar. 

Hon påstår att detta inte har någonting att göra med hennes 

”förmåga att resonera eller argumentera”. Åjo. Att folk (frånsett en 

liten skara redan frälsta) har svårt att ta henne på allvar, beror inte 

på hennes ofta bristfälliga språk, utan på hennes löjeväckande ha-

tiska och fascistiska övertygelser. 

 

Fanny Åströms förakt mot funktionshindrade (9 dec 2013) 

Fanny skriver om sitt förakt för funktionshindrade.120 

Hon skriver att hon ”tvivlar starkt” på att det existerar ett funkt-

ionshinder som gör att man inte kan ”förhålla sig till andra männi-

skor på ett rimligt vis”. När Fanny säger att hon ”tvivlar starkt” på 

något, innebär det oftast att hon inte vill läsa på för att upptäcka att 

hon har fel. Människor med Aspergers syndrom — det är huvudsak-

ligen dem hon verkar åsyfta i sin text — har många gånger stora 

problem med social interaktion. Att ”tvivla starkt” på det är både 

ovetenskapligt och okänsligt. 

Hon säger att de flesta hon träffat ”med liknande funktionshin-

der” har ”kunnat hantera det” och lyckats ”respektera människors 

gränser”. Det är djupt okänsligt att hävda att det skulle handla om 

respekt. Människor som har sociala svårigheter på grund av en aut-

ismspektrumstörning (eller ”liknande”) är inte respektlösa. 

                                                 
120 arsinoe.se/om-funktionshinder-och-sexualitet/ 
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Hon ”tycker det är en märklig syn på sociala funktionshinder” 

att de skulle kunna göra någon oförmögen att ”förstå vad som är 

okej i olika situationer och inte”. Det är inte en märklig syn utan ett 

vetenskapligt belagt faktum. Det märkliga är att någon i Sverige 

2013 uttalar sig på det här sättet om funktionshindrade. 

Hon menar att om funktionshindrade har svårt för att göra vissa 

saker eller vara i vissa situationer, bör de ”ta ansvar för att inte be-

finna sig i sådana situationer”. Ett föraktfullt, kränkande och djupt 

oanständigt tänkesätt. 

Hon säger att funktionshindrade inte behöver avstå från roman-

tisk kontakt med kvinnor helt och hållet, men att de ”måste göra det 

under vissa omständigheter”. Funktionshindrade har samma rätt att 

söka romantisk kontakt som alla andra människor. 

 

Feminism och barnafödande (9 dec 2013) 

Fanny skriver om barnafödande.121 

Hon ogillar när folk tänker att det är ”‘naturligt’ att det finns 

risker förknippade med barnafödande, och därför bara accepterar 

dem”. Oklart vilka risker hon menar. Att födande är förknippat med 

risker över huvud taget är inget man kan förändra. 

Hon menar att det ”bara är ett argument när det gäller risker 

som drabbar främst kvinnor”. Nej, det är alls inget argument, utan 

ett påpekande av fakta. När man gör något, får man acceptera de av 

naturen beredda risker det innebär. Oavsett kön. 

Hon vill inte föda barn i en värld där hon ”förväntas vara 

hemma från jobbat längre än min partner”. Men att jobba var väl 

löneslaveri122, och det skall du väl inte förväntas ägna dig åt? 

                                                 
121arsinoe.se/twitter-912-barnfodarstrejk/ 
122arsinoe.se/kommunismen/ 
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Hon vill inte heller föda barn i en värld där reproduktion anses 

vara hennes ”skyldighet och mening i livet”. Då borde det väl gå ut-

märkt att skaffa barn, eftersom ytterst få människor anser det. 

Hon talar om ”att gå i barnfödarstrejk”. Att strejka innebär all-

mänt att man slutar göra något. Inte att låta bli att göra något man 

aldrig tidigare gjort. Det är lika meningslöst som om jag skulle mån-

landningsstrejka, för att jag aldrig varit på månen och inte tänker 

åka dit heller, och tro att det var något slags relevant ställningsta-

gande. 

Hon skriver att tills ”samhället slutar avkräva att min kropp ska 

användas till något mer än mina egna syften, kommer strejken 

fortgå”. Ja, folk skaffar i största allmänhet barn för att de vill det, 

och låter bli om de vill annorlunda. Det är väl bra om Fanny också 

tänker så. 

Hon menar att det inte är ”ett fritt val” att ”skaffa barn i detta 

samhälle”, utan ett ”resultat av ideologiskt tvång”. Nej, det är helt 

enkelt sakligt felaktigt, och även ett motsägelsefullt resonemang. Å 

ena sidan är det inte ett fritt val, å andra sidan väljer hon att låta 

bli. 

 

Feminism och kvinnor som tar plats (10 dec 2013) 

Fanny skriver om kvinnor som tar plats.123 

Hon säger att hennes ”begränsade erfarenhet” av att ta plats, är 

att det är ”jävligt mycket lättare sagt än gjort” i organisationer ”som 

domineras av män”. Kanske är hon bara inte en socialt dominant 

person? Att, utifrån begränsad erfarenhet och anekdotiska upplevel-

ser, generalisera om hur män i allmänhet förtrycker kvinnor är inte 

trovärdigt. 

Hon menar att när ”enskilda kvinnor tar plats”, behöver det 

”inte alls vara et [sic] hot mot patriarkatet”. Om kvinnor inte tar 

                                                 
123arsinoe.se/systraskap-ar-en-strategi/ 
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plats är det patriarkatets fel, och om de gör det är det inte ett hot 

mot patriarkatet. Ett tydligt exempel på postmodernt ovetenskapligt 

tänkande: både x och motsatsen till x visar att man har rätt. Det 

finns inga omständigheter eller fakta som skulle kunna tyda på att 

ens teori är felaktig. 

Hon skriver att det ger fördelar att ”spela med på männens vill-

kor”, för att det orsakar ”splittring” mellan kvinnor, vilket ”ofta är 

den enda synliga vägen” för kvinnor att ”förbättra sin livssituation”. 

Källa saknas. 

Hon hävdar att det är omöjligt för kvinnor ”att förena sig och 

ställa krav på att få en förbättrad situation generellt”. Källa saknas. 

Hon påstår att det inte finns något ”mer skrämmande för patri-

arkatet än kvinnor som förenar sig, står upp för varandra, vägrar 

offra varandra…”. Men de flesta människor tycks inte vara särskilt 

rädda för att kvinnor förenar sig. Kvinnor har liksom män full före-

ningsfrihet, och jämställdhet är en allmänt accepterad värdering. En 

rimligare förklaring är att folk blir ”skrämda” (egentligen moraliskt 

motvilliga) av henne, för att hon hatar män, uttalar sig negativt om 

grundläggande rättigheter, föraktar funktionshindrade och önskar 

blodig revolution (s. 39, 48, 92f). 

 

Om personlighetstyper (10 dec 2013) 

Fanny skriver om personlighetstyper.124 

Hon berättar att hon är hyfsat extrovert, men att det inte gör ”all 

social samvaro till någon jävla dans på rosor”. Men vem har någon-

sin hävdat att extroverta aldrig upplever problem i sin sociala sam-

varo? Halmgubbe. 

Hon säger att människor är ”komplexa varelser” som inte går 

”att sammanfatta med ett gäng personlighetsdrag”. Vem har någon-

                                                 
124arsinoe.se/personlighetsmyten/ 
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sin hävdat något annat? Det handlar om personlighetsdrag, inte om 

att sammanfatta hela människor. Halmgubbe. 

Hon skriver att det inte handlar om ”att personligheten är an-

norlunda”, när vissa ”får mycket social stimulans” men ”föredrar 

ensamhet” och vice versa, utan om ”olika livssituationer”. Och vem 

har påstått något annat? Personlighetsdrag handlar om behov, inte 

om hur livet råkar se ut. Samma svar som ovan, och därmed skall 

jag inte tråka ut läsaren med fler exempel. Fanny har helt enkelt inte 

förstått var personlighetstyper säger och inte. 

Hon menar att det ”går lite av en trend i att diagnostisera sig 

själv”. Nej, en personlighetstyp är inte en sjukdom eller ett funkt-

ionshinder, så det handlar inte om diagnos. Många ”vill placera sig 

själva i ett fack”, konstaterar hon. Alla människor identifierar sig 

med och beskriver sig själva genom olika begrepp. Fanny är själv 

flitig på detta område och gör det redan i sin bloggtitel. 

Hon undrar varför folk ”fokuserar så otroligt mycket på sin ‘per-

sonlighet'” och antar ”att det ger en slags känsla av samvaro”. Nej, 

en rimligare orsak är att folk är intresserade av självkännedom. Hon 

säger att folk ”som definierar sig med något speciellt personlighets-

drag kan samlas och diskutera vad detta innebär för dem”, för att de 

nog känner sig ”utanför i samhället” och vill ”hitta någon slags källa 

till det”. Ironin är förstås att vad hon egentligen beskriver här, är sitt 

eget förhållande till kunskap och övertygelser. Det är det tomrum 

radikalfeminism och manshat fyller i hennes liv. 

Hon säger att personlighetstyper förutsätter idén ”om att det 

finns ett beständigt ‘jag'” vilket enligt henne är ett individualistiskt 

(d.v.s. dåligt) tänkesätt. Ja, och det är uppenbart för alla utom Alex-

ander Bard att det finns ett beständigt ”jag” — i alla fall tillräckligt 

beständigt för att kunna tala om personlighetstyper. 

Hon hävdar att vi ”tvingas” att ”tänka i termer av vilka vi ‘är’… 

när vi tipsas om hur vi ska gå till väga för att få jobb”. Nej, männi-
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skor drivs i allmänhet av en vilja till självkännedom. Och ifråga om 

arbetsmarknad handlar det kanske inte bara om att göra sig an-

ställningsbar — har hon tänkt på det? Det handlar framför allt om 

att vi själva skall känna till våra behov och vad för slags arbeten vi 

kan trivas med. 

Hon påstår att det pågår ”en slags massindividualisering”. Fa-

scinerande hur något så självklart som att människor är individer, 

kan fås att låta som något slags humanitär katastrof. 

Hon skriver att ”de flesta människor kan nämligen bidra med 

något under rätt omständigheter”. Det märks tydligt att hon studerat 

och begripit Ricardos lag om komparativa fördelar… 

 

Om karriär och arbetsliv (10 dec 2013) 

Fanny skriver om karriär och arbetsliv.125 

Hon säger att ”karriär” för henne är ”så mycket mer ångestlad-

dat” än ”utseende eller relationer med män”. Det motsäger i så fall 

idén att män framställs som starka, när de skildras i mån av eko-

nomisk framgång med dyra kostymer, armbandsur och bilar. För-

väntningar på karriär är i själva verket ”mer ångestladdat” än ”utse-

ende”. 

Hon menar att ”fast anställning är ett jävla privilegium”. Ja, för-

visso, eftersom det är en politiskt skapad anställningsform. 

Hon skriver att det här är ”problematiskt ur ett feministiskt per-

spektiv”. Säkert. Men kan hon, handen på hjärtat, säga något som 

inte är det? Det är en del av lockelsen med postmoderna teorier. De 

kan tillämpas på allt, problematisera allt, och saknar kriterium för 

när något faktiskt slutar att vara problematiskt. Ett pseudoveten-

skapens signum. 

Hon vill ha ”möjligheter till att leva ett bra liv” utan att behöva 

”dubbelarbeta så att jag blir sjuk”. Om du behöver dubbelarbeta för 

                                                 
125arsinoe.se/karriarshets-ar-inte-battre-an-utseendehets/ 
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att kunna möta dina utkomster, borde du kanske se över din kon-

sumtion istället? En utöver CSN-lån skuldfri och barnlös person har 

i allmänhet inget problem att leva ett bra liv på en (1) inkomst. 

Hon behöver kunna leva ett bra liv ”oavsett vilka val” hon gör. 

Ett Eldorado eller Schlaraffenland således, där de stekta sparvarna 

flyger in i munnen av sig själva? Det finns goda möjligheter att leva 

ett bra liv i dagens Sverige. Men inte oavsett vad man gör. Man får 

hjälpa sig själv på traven lite också. 

 

Tankar om graviditet (10 dec 2013) 

Fanny skriver om graviditet.126 

Hon hävdar att många är oförmögna att ”begripa att något na-

turligt kan vara problematiskt”. Nejdå, det tror jag inte. De går nog 

med på att både tsunamis och cancer är problematiskt. De konstate-

rar bara att graviditet för med sig vissa risker, och att det aldrig går 

att helt eliminera dem. 

Hon säger att livmodern historiskt förknippats med förtryck, i 

form av ”könsstympning, tvångssterilisering, äktenskap, abortför-

bud”. Tur att dessa historiska former av förtryck inte existerar i da-

gens Sverige då. 

Hon menar att barnafödande ”inte ska leda till lägre lön”. Men 

det är väl ganska rimligt att man får mindre pengar, om man arbetar 

mindre? 

Hon tycker vi skall kräva att få föda ”utan att riskera perma-

nenta skador eller döden”. Sådana risker är väldigt låga, tack vare 

modern sjukvård. Men de existerar likafullt, och det är inget som 

några krav förändrar. Det är en ofrånkomlighet att livet innebär risk-

tagande. 

                                                 
126arsinoe.se/twitter-912-patriarkatet-har-inte-uppfunnit-livmodern-men-kontrollerat-

den/ 
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Hon säger att födandet och fostrandet av barn är ”ett arbete” 

som man ”borde få lön för”. I så fall borde man väl också få lön för 

att dammsuga golvet, passa tvättstugan och laga middag? Det är 

arbete, det också. 

Hon säger att lönen har att göra med att barnafödande är ”nöd-

vändigt för samhällets fortlevnad”. På samma sätt är det t.ex. nöd-

vändigt att vi håller oss vi liv. Betyder det att vi bör få lön för det 

arbete som krävs för vår överlevnad? 

Hon hävdar att kvinnor som föder barn straffas ”i form av 

smärta, skador och markant försämrade livschanser”. Källa saknas. 

 

Behovet av självrannsakan (11 dec 2013) 

Fanny skriver om självrannsakan.127 

Hon säger att ”vita” tenderar att utöva ”rasism och makt”, och 

ger därmed själv prov på rasism. 

Hon talar om andras ”självömkan”, men ägnar själv en hel blogg 

åt att ömka sig själv genom upplevda orättvisor och upplevt förtryck. 

Hon klagar över andra som saknar insikt i att ”de flesta männi-

skor mår dåligt”. Nej, de flesta människor mår inte dåligt. Att hon 

själv gör det, och att hon omger sig med människor som gör det, 

betyder inte att de flesta ö.h.t. gör det. I själva verket beräknas ca 15 

% drabbas av psykisk ohälsa någon gång under sitt liv.128 

Hon tycker att män som försöker lösa sina problem genom 

självrannsakan är ”jättebebisar som fortfarande inte lyckas ta an-

svar”. Det är en djupt okänslig attityd som ligger i linje med hennes 

förakt för funktionshindrade (s. 93). 

Hon säger att ”kravet på självrannsakan” inte drabbar männi-

skor jämlikt. Som om självrannsakan var något som drabbade oss? 

                                                 
127arsinoe.se/kravet-pa-sjalvrannsakan-drabbar-inte-jamlikt/ 
128 sjukvardsguiden.se/psykiskasjukdomar.html 
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Varken kunskap eller krav på kunskap är en olycka som drabbar 

oss. Det är något i allmänhet positivt. 

Hon påstår först att det är människor ”i utsatta positioner” som 

tvingas till självrannsakan. Sedan hävdar hon tvärtom att det är de 

som ”klarar sig genom livet ändå” som avkrävs självrannsakan. Det 

är ett självmotsägande resonemang. 

Hon hävdar att självrannsakan och terapi (!) syftar till ”att upp-

rätthålla ett samhällssystem”. Konspirations- och foliehattstänk. 

Hon tror att självrannsakan ”leder till skuld och skam”. Ef-

tersom hon inte anger en källa som tyder på det, antar jag att hon 

talar av egen erfarenhet. Om vi drabbas av skuld och skam när vi 

rannsakar oss själva, är det ett tecken på att vi bör åstadkomma en 

förändring — inte att vi bör sluta rannsaka. 

Hon hävdar att lycka inte ”kommer inifrån en själv” utan upp-

nås ”tillsammans med andra” i ”ett kollektivt projekt”. Enligt vilken 

studie? De flesta studier jag läst påpekar att både sunda tankevanor 

och socialt umgänge har stor betydelse för vår lycka. 

 

Jobba med rasistiska beteenden (11 dec 2013) 

Fanny skriver om sin rasism.129 

Hon säger att hon ”försöker” att ”jobba med” sina ”rasistiska be-

teenden”. 

Vad sägs om att bara låta bli att ägna sig åt dem? 

 

Om hat och välvilja (11 dec 2013) 

Moralfjant skriver om välvilja.130 

Hon tycker att det är ”så jävla komiskt när folk påstår att jag vill 

skada andra”. Tja, hon har tidigare sagt att hon ibland överväldigas 

av ett hat mot män, och har jämfört dagens Sverige med Sydafrika 

                                                 
129arsinoe.se/det-exkluderande-systraskapet/ 
130moralfjant.blogg.se/2013/december/jag-vill-ingen-illa.html 
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under apartheid (s. 54, 62). Dessutom skriver hon i samma inlägg 

att hon i vissa stunder tänker att ”vissa människor ba borde döööö 

eller torteras så dom skärper till sig”. 

Även om hon förklarar att hon i allmänhet vill människor väl — 

även de hon hatar och avskyr — har det, med tanke på de stundtals 

hatiska saker hon skriver, knappast varit övertydligt att hon inte 

velat skada andra. 

 

Problemet är egentligen rasism (11 dec 2013) 

Hit och dit och tillbaka igen skriver om problemet med vita män.131 

Hon skriver att det finns ”ett jättestort problem” med ”vita män”. 

Detta är rasism. 

Hon invänder att det inte alls är rasistiskt att tala om hur män 

på grund av sin hudfärg är ett problem, för att de har ”fördelar” som 

är ”beroende av hudfärg och kön”. Och hon har fel. Att hävda att 

människor är ett problem på grund av deras hudfärg är nära nog 

definitionen av rasism. Att rasismen har en ursäkt gör den inte 

mindre rasistisk. Det har all rasism. 

 

Heterosexuell kärlek och psykisk ohälsa (12 dec 2013) 

Jaylazkar skriver om heterosexuell kärlek.132 

Hon hävdar att patriarkatet har ”programmerat” in i henne, att 

hon skall ”sträva efter heterokärlek”. Det är en uppfattning som 

saknar vetenskapligt stöd. I själva verket är sexuell läggning något 

medfött. 

Hon påstår att idén om en drömman är idén om ”en förtryckare 

som är villig att förtrycka”. Nej, en drömman är någon man klickar 

med, någon man älskar, och som man kommer bra överens med i 

ömsesidigt samförstånd. 

                                                 
131charlottehitochdit.wordpress.com/2013/12/09/kort-om-problemet-med-vita-man/ 
132jaylazkar.se/heterokarlekshotet/ 
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Hon säger att patriarkatet har lärt henne att denne man ”kan 

dyka upp när som helst”. Jo, den slutsatsen stämmer väl, såvida 

man inte lever under en sten. Strax över 50 % av alla människor är 

ju män. Det är ingen patriarkal konspiration utan en fråga om san-

nolikheter. 

Hon berättar att hon i tonåren hatade sin kropp, för att hon 

”visste” att det på grund av hennes utseende inte skulle ”bli någon 

heterokärlek”. Det är en tragisk inställning, för romantisk kärlek har 

att göra med så mycket mer än bara utseendet. 

Hon berättar att hon självskadade, men sedan var ”tvungen att 

skärpa till” sig och bli ”en riktigt respektabel kvinna”. Nja, men 

självskadebeteende behöver behandlas. 

Hon säger att hon ”egentligen” inte är ”en kvinna” utan ”en 

människa”. Är inte kvinnor människor? Kvinnoförnedrande. Hon 

skriver också att hon ”tvingas bli något” hon ”hatar”. Livet måste bli 

svårt om man går runt och hatar både män och kvinnor. 

Hon menar att heterokärlek är ”ett hot” mot henne, som hon 

”ständigt” måste ”försöka stå emot och parera”. Det är tragiskt att se 

kärlek som ett hot, och att hon motarbetar istället för att bejaka (el-

ler i alla fall acceptera) sin sexualitet. Det är klart att man mår dåligt 

med sådana tankemönster. 

 

Uthängning och näthat (12 dec 2013) 

Kickan Wicksell skriver om näthat.133 

Hon tar upp Researchgruppen, som tagit reda på anonyma de-

battörers identitet på sidor som Avpixlat och Fria tider, och säger att 

det ”inte finns några alternativ” för att det handlar om ”direkta olag-

ligheter”. Nej, det handlar i största allmänhet inte om några olaglig-

                                                 
133kickanwicksell.wordpress.com/2013/12/12/det-ar-nathatarna-som-hotar-det-fria-

ordet/ 



 

104 

heter, mer än det intrång jag antar att man behövt begå för att 

skaffa informationen. 

Hon hävdar att yttrandefriheten inte ger dig ”rätten att hota eller 

hata anonymt”. Här likställs hot med hat, vilket är felaktigt. Regel-

rätta hotelser riktade mot ett specifikt offer skyddas inte av någon 

yttrandefrihet. Men det mesta gör det. Hat också. Om det var olagligt 

att sprida hat skulle merparten av alla bloggande radikalfeminister 

få problem. 

Hon jämför näthat med att någon i en vänsterdemonstration sä-

ger något ”hotfullt mot polisen”, och undrar ”var är skillnaden?” Tja, 

skillnaden är att denne hotar ett specifikt offer, i en situation där hot 

tillmäts hög trovärdighet. Att döma av Expressens uthängning hand-

lar det i regel inte om några hot.134 Ett gäng osympatiska hatande 

idioter, absolut, men det bör det vara lagligt att vara. Radikalfemi-

nister framstår påfallande ofta på samma sätt, med skillnaden att 

deras hat riktas mot män istället för mot invandrare. 

 

Om fotografering av luciatågen (13 dec 2013) 

Fanny skriver om fotografering av luciatåg.135 

Hon hävdar att det är ”oerhört problematiskt på en massa olika 

sätt”. Finns det något hon inte skulle kunna säga det om? 

Hon påstår att det är ”uppenbart rasistiskt” när föräldrar inte 

får fotografera luciatågen, om de anser att det är invandringen som 

”hotar våra svenska traditioner”.136 Nej, det är inte rasistiskt. Det är 

mycket möjligt att våra traditioner förändras när många människor 

från andra kulturer flyttar hit. Jag ser det inte som ett problem, men 

vissa gör uppenbarligen det. Och det kan man anse är vansinnigt, 

idiotiskt, knäppt och galet — men det är fortfarande inte rasism. 

                                                 
134expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/expressen-avpixlar-anonyma-skribenter/ 
135arsinoe.se/gor-inte-dina-begar-till-ditt-barns-behov/ 
136expressen.se/kvp/forskolor-forbjuder-foto-under-luciatag/ 
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Hon menar att folk är ”jävligt kvicka på att gorma om svenskfi-

entlighet så fort de ser minsta lilla sak…”. Själv är hon lika kvick att 

gorma om patriarkatet och därtill hörande begrepp. Många männi-

skor har en favoritteori som de tillämpar mer eller mindre univer-

sellt. 

Hon skriver att ”de flesta barn bryr sig nog måttligt om” att bli 

fotade i luciatåget. Det vet jag inte, men det är kanhända rimligt. 

Min erfarenhet är att det är något man värderar i efterhand, när 

man blivit äldre och börjat värdera minnen från sin barndom. Men 

eftersom det är min erfarenhet, upphöjer jag det inte till generell 

sanning. 

Hon nämner i förbigående ”… hur många rasistiska nidbilder 

som ska synas i Kalle Ankas jul”. Hehe. 

Hon säger att ”om du hade brytt dig om ditt barns känslor” så 

skulle du inte ha ”gjort en stor jävla affär av minsta lilla grej”. Man 

kan vara oenig med dessa föräldrar, och tycka att de beter sig fånigt 

som nödvändigt vill fotografera skolans luciatåg. Men att hävda att 

de inte bryr sig om sina barns känslor är en okänslig härskarteknik. 

 

Heterosexualitet är ingen valfråga (13 dec 2013) 

Fanny skriver om heterokärlek.137 

Hon hävdar att ”sexualiteten precis som det mesta är en social 

konstruktion”. Det strider mot vetenskaplig konsensus, som fäster 

större vikt vid biologiska orsaker.138 

Hon menar att det finns ”en anledning till att många kvinnor 

uppskattar att bli dominerade i sängen”, d.v.s. patriarkatet, och att 

det är något som vore ”helt möjligt att lära om”. Samma svar som 

ovan. Med tillägget att det här är ett förrädiskt tänkesätt, för att det 

skuldbelägger människor för deras sexualitet. 

                                                 
137arsinoe.se/normkritik-handlar-om-att-kunna-valja-ett-bra-liv/ 
138 en.wikipedia.org/wiki/Sexual_orientation 
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Hon ser inte varför sexualiteten ”skulle vara mer fast i sten än 

något annat här i livet”. Väldigt mycket här i livet är satt i sten. Har 

du försökt att sluta tycka om din favoritmusik, att inte känna em-

pati för dina närmaste — eller att bara försöka avsky den där vackra 

solnedgången som sänker sig bortom träden på andra sidan ån? 

Förmodligen är du ungefär lika oförmögen att göra något av detta, 

som att sluta bli sexuellt stimulerad av de tankar och handlingar 

som idag stimulerar dig. 

Hon säger att om man nu ändå ”tycker om att ha sex på ett 

visst sätt” så skall man ha det. Det är i alla fall bra. Det är mer än 

vad hennes sambo Jaylazkar medger, som betraktar heterosexualitet 

som ett hot (s. 102). 

 

Lite ekonomi och rational choice-teori (13 dec 2013) 

Fanny skriver om egoism.139 

Hon berättar om ett seminarium där ekonomer in spe hävdat att 

människor handlar i sitt egenintresse (RC-teorin), och blivit ”helt 

tysta” när läraren nämnt ”buddhistiska munkar som tänder eld på 

sig själva”. I så fall har de tydligen inte förstått sin egen teori. Den 

säger att människor i allmänhet handlar rationellt och i sitt egenin-

tresse, på ett sätt som kan förklara övergripande ekonomiska mek-

anismer. Den säger inte att varje enskild individ utan undantag 

handlar på det sättet. 

Hon tycker inte ”att alla människors egenintresse är lika mycket 

värt”. Förmodligen har vi alla en mängd mer eller mindre välgrun-

dade övertygelser om andra människors liv: hur sunt eller osunt de 

beter sig, hur moraliska eller omoraliska de är, o.s.v. Men hur myck-

et ens eget liv och det man fyller det med är värt, är det i slutändan 

                                                 
139arsinoe.se/alla-manniskor-forsoker-tillgodose-sina-intressen-men-vissa-gor-det-pa-

ett-vidrigare-satt-an-andra/ 
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bara man själv som kan avgöra. Alla värderar olika saker olika 

mycket av olika anledningar och med olika förutsättningar. 

Hon menar att det är mer legitimt att ”de som vill att deras 

olycka ska upphöra” har större rätt till sitt egenintresse ”än de som 

vill kunna fortsätta profitera på andras olycka”. Ja, för det är ju en 

nyanserad omvärldsanalys som de flesta kan förstå och hålla med 

om… 

Hon skriver att det gäller att ”alliera sig med den sida vars an-

språk” man tycker är ”mest legitima” — ”eller troligare” de anspråk 

man ”själv delar”. Märkligt hur de övertygelser man har ställs mot de 

övertygelser man betraktar som mest legitima. Det är väl snarare 

upplevelse av legitimitet som avgör om man blir övertygad eller ej? 

(Retorisk fråga — hon skulle förstås i marxistisk anda svara att över-

tygelser beror på ens samhällsposition, snarare än på något intellek-

tuellt tankearbete.) 

 

Könsidentitet är förmodligen biologisk (13 dec 2013) 

Fanny skriver om könsidentitet.140 

Hon menar att det finns ”ett tvång på att identifiera sig som an-

tingen kvinna eller man”, och om man inte gör det själv ”så gör nå-

gon annan det åt dig”. Det beror på att nästan alla är antingen kvin-

nor eller män. Även om vi kan framhäva eller grumla vår könstillhö-

righet genom hur vi klär och beter oss, tycks de flesta betrakta kön 

som ett huvudsakligen biologiskt fenomen. Det är också en uppfatt-

ning som har vetenskapligt stöd i hur vårt DNA är uppbyggt. Kvin-

nor har två X-kromosomer i det sista kromosomparet; män har istäl-

let en X- och en Y-kromosom. Undantagen är få. Omkring 1 % av 

alla nyfödda barn är intersexuella141, och transsexuella utgör en 

långt mindre grupp. Generöst räknat verkar prevalensen vara högst 

                                                 
140arsinoe.se/vad-ar-det-att-vara-kvinna/ 
141sv.wikipedia.org/wiki/Intersexualism#F.C3.B6rekomst 
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1:10 000, vilket innebär att ca 1 000 svenskar är transsexuella.142 

Det är färre än antalet invånare i Dingtuna (som enligt Wikipedia 

har ”en pizzeria och ett äldreboende”).143 

Hon hävdar att könsidentitet inte handlar om vad man är, utan 

om vad man blir och görs till. Hur förklarar hon i så fall att aktuell 

forskning tyder på att transsexualism har biologiska/genetiska or-

saker?144 

 

Om rasism och behovet av empiri (13 dec 2013) 

Fanny skriver om nyansering och möjligheten att ha fel.145 

Hon hävdar att ”detta samhälle är rasistiskt”, och att rasismen 

har en ”hegemonisk position” idag. Oklart vad hon menar. Rasism är 

något som ytterst få vill förknippas med. Även om rasism existerar, 

innehar den knappast någon hegemonisk position som karakterise-

rar hela samhället. 

Hon säger att om hon ger rasism ett ”uns av legitimitet” så stöd-

jer hon ”en rasistisk världsordning”. Direkt från detta samhälle till 

en världsordning? That escalated quickly. För övrigt har hon sagt att 

hon inte tänker samarbeta med män som har vit hudfärg, och med-

ger själv att hon har rasistiska beteenden (s. 40, 101). 

Hon menar att när någon kallar henne ”onyanserad” eller in-

vänder att något är ”ogenomtänkt” så gör denne ”anspråk på att 

sitta inne på Sanningen”. Vad de förmodligen menar, är att hon är 

alltför benägen att deducera allmängiltiga slutsatser från ideologiska 

teorier, ofta utan hänsyn till empiri. 

Hon hävdar att det inte har något ”att göra med hur väl” hon 

”underbygger” sina ”argument eller liknande”. Jo, det är det som 

kritiseras när man blir kallad för onyanserad eller ogenomtänkt. 

                                                 
142sv.wikipedia.org/wiki/Transsexualism#Prevalens 
143sv.wikipedia.org/wiki/Dingtuna 
144sv.wikipedia.org/wiki/Transsexualism#Orsaker 
145arsinoe.se/att-vara-onyanserad-ogenomtankt-eller-ha-ett-svartvitt-tankande/ 



 

109 

Svagheten i sådan kritik är naturligtvis att den är svepande och inte 

förklarar vad som specifikt kritiseras och varför. 

Hon ”ser det som en självklarhet” att hon ”kan ha fel”. Personer 

som gör det, bemödar sig om att ta hänsyn till aktuell forskning. Det 

gör inte Fanny (s. 61, 64, 68). Hon grundar sig för det mesta på 

marxistiska eller postmodernistiska teorier, som är pseudoveten-

skapliga i brist på ett falsifikationskriterium. 

 

Ett inlägg i den feministiska debatten (14 dec 2013) 

Den här bloggen tycks spela en roll i en oenighet mellan å ena sidan 

Sara Schmenus, och å andra sidan Jaylazkar, Fanny Åström och 

Lady Dahmer. 

Sara håller inte med Jaylazkar om att heterosexualitet är ett 

problem eller ett hot146, och hon skrev några kommentarer på den 

här bloggen här.147 Efter att Jaylazkar twittrat att hon ”blir så jävla 

ledsen över att andra feminister tycker att det är rimligt att offra mig 

på patriarkatets altare”, skrev Sara en bloggtext om systerskap och 

att kritisera andra feminister.148 Det motiverade i sin tur Lady 

Dahmer att blogga om hur Sara ”snackar skit”.149 Vid sidan av riktar 

Sara också kritik mot Fanny för hennes syn på terapi150, bemöter 

henne ifråga om att hålla god ton151, och svarar även Lady Dahmer 

på samma ämne.152 

Sådana här schismer kan vara roliga att gotta ner sig i, men det 

är inte vad jag vill ägna den här bloggen åt. 

                                                 
146 schmenus.wordpress.com/2013/12/11/ar-heterosexualiteten-verkligen-en-

stottepelare-i-patriarkatet/ 
147tenebrism.wordpress.com/2013/12/12/heterosexuell-karlek-och-psykisk-ohalsa/ 
148schmenus.wordpress.com/2013/12/14/systerskap-och-att-kritisera-andra-feminister/ 
149ladydahmer.nu/att-som-feminist-hanga-pa-antifeministbloggar-och-snacka-skit-om-

andra-feminister-ar-fan-motsatsen-till-systerskap/ 
150schmenus.wordpress.com/2013/12/12/nej-terapi-ar-inte-en-overlevnadsstrategi/ 
151schmenus.wordpress.com/2013/12/13/jag-vill-helst-inte-kalla-enskilda-personer-for-

idiot/ 
152schmenus.wordpress.com/2013/12/13/kritik-och-saklighet/ 
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Jag betraktar feminism som en intellektuell övertygelse, snarare 

än en kamp där det handlar om att välja sida, alliera sig och vara 

solidarisk med alla medlemmar av en viss grupp. Jag är ofta oenig 

med personer som delar mina grundvärderingar eller identifierar sig 

genom samma ismer som jag. Genom diskussion kan vi väga argu-

ment och resonemang mot varandra, och kanske enas om något eller 

också inte. Oavsett utgång lämnar vi bordet med en större förståelse 

för varandras utgångspunkter och tankekedjor — och i bästa fall 

utan något ont blod. Om det aldrig fanns någon oenighet, om oenig-

het inte fick uttalas, eller om den inte fick uttalas på arenor som 

tillhörde en upplevd fiende, skulle jag bli orolig och fundera över om 

jag råkat gå med i en sekt. Sunda idéer trivs bäst i ett öppet debatt-

klimat. 

Lady Dahmer (och Fanny) kallar mig antifeminist. Det är jag 

inte. Jag är bara anti en viss sorts feminism. Däremot har jag inget 

problem med att identifiera mig som klassisk feminist eller liberal-

feminist. Det slags feminist som tycker att det är oerhört viktigt att 

män och kvinnor står lika inför lagen. Att kvinnor är fria att rösta, 

studera, arbeta, ställa upp i val och söka sin egen lycka i livet. Att 

kvinnor inte blir våldtagna, tvingade in i äktenskap, drabbade av 

särlagstiftning, o.dyl. Däremot tar jag avstånd från postmodern mak-

tanalys och kampretorik, och anser inte att ideologiska teorier har 

företräde framför empiri. Teori skall förklara empiri, inte ersätta den. 

Hon hävdar att den här bloggen smutskastar feminister, och 

jämför den med rasistiska SD-bloggar. Visst är det bekvämt att alltid 

ha ett guilt by association till hands? Det här är inte alls någon 

smutskastande blogg. Det är absolut en blogg som provocerar och 

som inte drar sig för att uttrycka kritik. Ibland är kritiken skarp. 

Men all kritik förankras noga i vad bloggarna faktiskt skriver, med 

citering, och svävar inte ut i personangrepp. Det är inte en typ av 

blogg som ondgör sig över de där jävla feministerna, hur sjuka i hu-
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vudet de måste vara, och hur äckligt det är att inte raka sig under 

armarna. Det kommer aldrig bli en sådan blogg heller. 

Det är tråkigt att läsa kommentarerna på Lady Dahmers blogg. 

Man skriver om hur Sara gett vika för patriarkatet, börjat dansa den 

patriarkala dansen, och jämför henne med den rullstolsbundna tje-

jen i Fucking Åmål som ställer sig in hos mobbarna (d.v.s. mig). Hur 

var det nu igen med att inte smutskasta och ta sig tolkningsföre-

träde? Jag och Sara tänker olika om många saker, och hon har inte 

varit inställsam. Hon har bara råkat hålla med om en viss sak i ett 

visst inlägg. Det betyder inte att hon håller med om allt på den här 

bloggen, eller ens om något utöver det. Hennes kritik har varit sak-

lig, så varför utgå från att hon sålt sin själ till Satan för en privilegie-

rad plats i helvetet, istället för att hon liksom dem tänker självstän-

digt och ibland når andra slutsatser? 

Jag efterlyser ett öppet debattklimat där idéer kan uttryckas och 

möta varandra istället för att isoleras inom allierade grupperingar. 

Sunda idéer överlever — och stärks — av att mötas på lika villkor. 

Varken sunda eller osunda idéer vinner mark när man sätter upp 

gränser för vem som får hålla med vem. 

 

Feminismen som rörelse (15 dec 2013) 

Jaylazkar skriver om sitt liv i samhället.153 

Hon säger att hon inte är någon individ, och ömsom att hon ”är 

en rörelse”, ömsom att hon är ”en del av en rörelse”. Att vara en rö-

relse, och att vara en del av en rörelse, är två lite olika saker. I vilket 

fall är hon utan tvivel en individ. Inte en isolerad ö fritt svävandes i 

vakuum — men alla människor har ett eget medvetande och en egen 

kropp. Det är vad det innebär att vara en individ. 

Hon menar att kritiker angriper hennes intelligens och utse-

ende, men att det är ”där det tar stopp för de som vill avfärda mig 

                                                 
153jaylazkar.se/jag-ar-inte-en-individ-jag-ar-en-del-av-en-rorelse/ 
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och kritisera mig”. Tja, vad sägs om till exempel det som skrivits på 

den här bloggen, eller Sara Schmenus inlägg om heterosexualitet?154 

Hon hävdar att kapitalismen försöker ”få oss att tro att allt 

handlar om nuet” så vi skall ”glömma bort his(/hers)toria”. Hittills 

har jag trott att ordet ”herstory” bara används som ett slags parodi 

på genustänkande. Det fungerar kanske inte så bra på svenska hel-

ler. Centralt för kapitalism är hur som helst (och som namnet anty-

der) kapital. Och ackumulerandet av kapital förutsätter att man 

tänker långsiktigt. Det var tvärtom Keynes som så berömt hävdade 

att ”på lång sikt är vi alla döda”. 

Hon säger att hon är förankrad ”i en historia av kamp” om ”att 

krossa patriarkala kapitalismen”. Det har rentav varit ”många män-

niskor” innan henne ”som har fört exakt denna kamp”. Detta stäm-

mer helt enkelt inte. Feminismen som rörelse kan spåras tillbaka till 

slutet av 1700-talet, men en feminism som talar om något i stil med 

Jaylazkars patriarkala kapitalism existerade inte förrän tidigast på 

1950-talet. 

 

Att finna den sanna kärleken (16 dec 2013) 

Fanny skriver om den sanna kärleken.155 

Hon säger till en början att det ”är mycket möjligt att det finns 

någon för mig som är ‘den rätta'”, men lite senare att hon ”tror inte 

att den rätta finns”. Hur går det ihop? 

Hon menar att det är ”ganska ovanligt” att uppleva det som 

brukar kallas för ”sann kärlek”. Jag vet inte. Det är möjligt. Min syn 

på kärlek skiljer sig nog från den rosafluffiga disneyfierade typen — 

om det är den hon menar. Jag gör bl.a. en fundamental distinktion 

mellan kärlek och relation; det är fullt möjligt att älska någon utan 

                                                 
154schmenus.wordpress.com/2013/12/11/ar-heterosexualiteten-verkligen-en-

stottepelare-i-patriarkatet/ 
155arsinoe.se/du-har-inte-upplevt-riktig-karlek/ 
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att kunna fungera bra i en intim relation. Och att få relationer varar 

tills döden skiljer oss åt, ser jag inte som ett absolut hinder för sann 

kärlek. Jag har flera långvariga relationer bakom mig och upplever 

att de handlat om sann kärlek, trots att de tog slut. Förmodligen 

kommer jag ha varma känslor för dessa personer livet ut. Kärleken 

verkar sakna en av-knapp— åtminstone med mitt sätt att fungera 

på. 

Hon påpekar att sann kärlek inte framställs ”som en kul grej 

som händer ett fåtal”, utan ”som en obligatorisk grej som måste 

hända för alla”. Det är fler än ett fåtal som får uppleva kärleken, 

men den uppstår väl inte speciellt ofta (jämfört med alla människor 

man möter och inte knyter ett sådant band till). Obligatorisk? Jag 

vet inte. Förmodligen finns en hel del optimism med i bilden. Man 

vill att alla skall finna kärleken. 

Hon tror att det ”uppstår en massa problem i alla heteromono-

gama relationer”. Varför skilja ut tvåsamma relationer mellan män 

och kvinnor? Är dessa i särskilt hög grad drabbade av problem, och 

vad tyder i så fall på det? 

Hon ogillar tanken på att anstränga sig ”till max för att hitta nå-

gon som inte finns”, för att hon då kommer att ha ”offrat oerhört 

mycket för en utopi”. Man skulle ju kunna säga detsamma om revo-

lutionär kamp för ett nytt feministiskt kommunistiskt samhälle. 

 

Feminism och ett öppet debattklimat (16 dec 2013) 

Fanny skriver om kritik och debattklimat.156 

Hon menar att det måste finnas ”ett öppet internt debattklimat”. 

Det håller jag med om. Men det måste också finnas ett öppet debatt-

klimat utåt. Annars blir det just en sådan ”jävla debattklubb” hon 

inte vill ha. För att åstadkomma en större förändring i samhället, 

och inte bara locka de som redan håller med, måste man kunna 

                                                 
156 arsinoe.se/slutmalet-ar-att-storta-patriarkatet-inte-att-vara-nagon-javla-debattklubb/ 
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diskutera sina frågor med människor som har motsatt åsikt. Ett 

sådant debattklimat tycks inte existera i dagsläget. 

Hon anser att de som vill diskutera ”om patriarkatet verkligen 

finns”, eller tycker att feminister ”pratar för mycket om att kvinnor 

blir förtryckta”, ställer sig ”emot feminism” och är ”motståndare till 

feministiska idéer”. Det är med andra ord okej att diskutera relativa 

ytligheter, men inte grundpremisserna. Om man inte håller med om 

att det finns ett patriarkat, eller om att allt som radikalfeminister 

hävdar förtrycker också är förtryckande, är man antifeminist? Sär-

skilt det senare gör att merparten av alla feminister räknas bort. 

Merparten av alla feminister håller inte med om att t.ex. heterosexu-

alitet är ett förtryck. 

Hon menar att feminismen inte skall vara ”någon anslagstavla 

där vem som helst kan komma och klottra sina jävla åsikter”. Men 

det är på gott och ont precis det den måste vara — om målet är en 

genomgripande förändring i samhället. Då måste idéerna decentrali-

seras och överlåtas åt var och en att tycka till om. Men visst. I dags-

läget tror jag inte att ett sådant projekt skulle ha någon framgång. 

Den stora allmänheten har fortfarande för stor respekt för både 

heterosexuella och funktionshindrade, och känner sig inte redo att 

delta i manshatarkonferenser. 

Hon säger att ”ingen, förutom patriarkatet, tjänar på” att femin-

ismen blir en anslagstavla enligt ovan. Men det betyder väl att näst-

an alla tjänar på det? Alla män förstås. Över 50 % av alla människor 

i ett svep. Och alla kvinnor som inte håller med dem, som vinner 

bekräftelse etc., och som kanske rentav tycker om män. Det lämnar 

inte särskilt många? 
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Om feminism och provokation (17 dec 2013) 

Fanny skriver om att vara lättprovocerad.157 

Hon säger att folk tycker att det är ”precis samma sak” när hon 

blir ”uppretad över att någon utsätter” henne ”för förtryck”, som när 

män blir uppretade ”över att någon påpekar att” de utsätter kvinnor 

”för förtryck”. Det är i så fall inte så märkligt. Människor tenderar 

att bli upprörda när de anklagas för något de är eller upplever sig 

oskyldiga till. 

Hon säger att det ”kanske rentav är värre när jag påpekar att 

någon utövar förtryck”. Värre än vad? Hon ger inga konkreta exem-

pel. Men det är möjligt att hon har rätt. De anklagas inte för att för-

trycka utifrån en vedertagen standard av vad förtryck innebär, utan 

utifrån hennes radikalfeministiska teori, där män förtrycker enbart 

genom att vara män oavsett beteende. Det upplever även jag som 

upprörande, om än mer på en intellektuell nivå än en känslomässig. 

Hon säger att omvärldens attityd beror på ”en oerhörd oförstå-

else för vad kvinnor utsätts för i detta samhälle”. Det talar över hu-

vudet på en kvalificerad majoritet av kvinnor, som inte upplever sig 

förtryckta i den mening Fanny hävdar. Om de gjort det skulle sam-

hället inte se ut som det gör, och radikalfeministiska bloggare skulle 

ha fler än några tusen läsare (varav många är mer fascinerade eller 

roade än meningsfränder). 

Hon upplever den här attityden som ”empatilös”. Man skulle på 

samma sätt kunna hävda att det är empatilöst att anklaga alla män 

för att vara förtryckare och att gå på manshatarkonferens. Det är 

alltför enkelt att demonisera och omänskliggöra en meningsmot-

ståndare. 

Hon avslutar med att ”vissa tycker att det är mycket viktigare 

att upprätthålla sin maktposition och trycka ner kvinnor än att vara 

en bra människa”. Hon tycks ha en disneyfierad syn på moral, där 

                                                 
157arsinoe.se/att-vara-lattprovocerad/ 
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alla män tänker att ”idag skall jag vara så ond som möjligt och 

trycka ner kvinnor så långt min makt sträcker sig” följt av ett dovt 

skratt sett ur ovanifrån-vinkel. En rimligare tolkning är att de inte 

delar hennes utgångspunkter, och därför har en annan förståelse för 

tillvaron. 

 

Mer om feminism och debattklimat (17 dec 2013) 

Lady Dahmer skriver om feministens utveckling. 

Hon säger att det ger henne ”verkligen ingenting” att ”lyssna på 

antifeminister, fascister, rasister m.fl.”. Det är väldigt bekvämt att 

själv inta en radikal position som ett relativt fåtal stödjer fullt ut, och 

sedan anta att alla ens motståndare är fascister och rasister. Anti-

feminist är den som inte är radikalfeminist, d.v.s. den som inte hål-

ler med henne.158 Och om hon ogillar fascism och rasism, varför alli-

erar hon sig med Fanny — som tycker att yttrandefrihet är ett ”så 

jävla ointressant ställningstagande”, och finner tröst i tanken på 

blodig revolution (s. 39, 48). 

Hon ”behöver inte läsa Mein Kampf för att bli mer övertygad an-

tifascist”. Nej, säkert inte. Jag läste den för allmänbildningens skull, 

och inte för att jag väntade mig hålla med om något. Men det finns 

en djupare poäng i att läsa saker som inte bekräftar ens redan be-

fintliga övertygelser, och det är att man får en större förståelse för 

motståndarsidans perspektiv. Även om man inte håller med, blir det 

svårare att dra sig tillbaka i en sluten krets av ja-sägare och avhu-

manisera oppositionen. 

Hon tror inte ”att inkludering innebär att inkludera våra ideolo-

giska motståndare”, och därför kommer hon ”blocka antifeminister 

från mitt kommentarsfält”. Det berör vad jag svarade Fanny tidigare. 

Om man endast talar till de som redan håller med kan man aldrig 

                                                 
158 ladydahmer.nu/att-som-feminist-hanga-pa-antifeministbloggar-och-snacka-skit-om-

andra-feminister-ar-fan-motsatsen-till-systerskap/ 
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åstadkomma någon större förändring i samhället. Då blir det just en 

sådan ”jävla debattklubb” som Fanny vänder sig mot. (De kunde 

förstås bomba riksdagen också, men eftersom de inte försökt göra 

det, antar jag att de inte tänker göra det framöver heller.) 

 

Är mäns åsikter relevanta? (17 dec 2013) 

Lady Dahmer skriver om en man som tycker till.159 

Hon läser vad sångaren Erik Segerstedt skrivit om skönhetsideal 

på Instagram: ”Tror inte jag känner en enda kille som uppskattar det 

där… så man undrar hur idealet skapas?” Och hon undrar: ”Varför 

tror typ 99,9% av alla män på jorden att deras åsikt är så viktig och 

relevant?” 

Tja, varför tror hon själv att hon har någon viktig och relevant 

åsikt? Det tror nog de flesta att de har, oberoende av kön. Erik sade 

dock aldrig att hans åsikt (som egentligen är en fråga) är viktig och 

relevant. Han undrar varför det rådande skönhetsidealet existerar, 

om de flesta män inte uppskattar det. Det är en legitim frågeställ-

ning. 

Feminister är ofta noga att påpeka att skönhetsidealet är skapat 

av män för män. Det är något män vill ha, för att förtrycka kvinnor 

genom att upprätthålla en maktposition i samhället, vilket de bl.a. 

gör genom att reducera kvinnor till sina kroppar. Ni kan jargonen 

lika väl som jag. Den här typen av teorier lägger skuld på män, för 

vad män gör och vad män vill ha. Och Lady Dahmer undrar varför 

män tror att deras åsikt är relevant? Kanske för att ingen ism fäster 

större vikt vid betydelsen av mäns åsikter än radikalfeminismen. 

 

Privilegier och förtryck (17 dec 2013) 

Moralfjant skriver om privilegier och förtryck.160 

                                                 
159 ladydahmer.nu/pa-ett-instagram-nara-dig-tycker-en-man-till-igen/ 
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Hon konstaterar i rubriken att man förtrycker om man ”blundar 

för sina privilegier”. Ett annat sätt att säga samma sak, är att man 

förtrycker om man inte håller med om radikalfeministisk teori. Och 

det är precis den motsättning som radikalfeminismen lever på. De 

som inte håller med, står inte bara i intellektuell opposition. De är 

förtryckare, de är rasister och fascister, och allsköns andra demoni-

serande uttryck (s. 116). 

Hon säger att om hon skulle hävda att hon ”förtjänat” sin ”posit-

ion i samhället”, så innebär det att ”människor som är i en svårare 

sits förtjänar att sitta där”. Men det är ju ett non sequitur. Huruvida 

du förtjänat x eller ej, säger inget om huruvida andra gjort det. 

Hon ”måste acceptera” att hennes bekvämlighet ”är på bekost-

nad av någon annan”; att hon har fördelar ”för att någon annan har 

nackdelar”. Men så fungerar det inte. Ekonomi är ingen kaka med 

ett visst antal kakbitar; det produceras hela tiden nya kakor med 

nya kakbitar. Om den enes bröd varit den andres död, skulle männi-

skans levnadsstandard ha stagnerat redan under yngre stenåldern. 

Hon säger att hon kan ”ta trapporna när hissen går sönder” och 

därför behöver hon inte ”jobba för att öka tillgängligheten” för rull-

stolsbundna. För all del. Men jag invänder bestämt mot idén att 

människor som kan gå förtrycker människor som inte kan det. Att 

ha en förmåga, är inte att samtidigt förtrycka de som saknar den. 

 

Det är okej att vara heterosexuell (17 dec 2013) 

Jävla feministfitta skriver om heterosex.161 

Hon talar om en lång diskussion med kränkta män ”och andra 

störiga heteros”. Varför anses det sexistiskt eller inskränkt att tala 

                                                                                                                  
160 moralfjant.blogg.se/2013/december/att-blunda-for-sina-privilegier-ar-att-

fortrycka.html 
161 apigt.blogg.se/2013/december/heterosex.html 
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om störiga homos eller störiga transor — men inte att tala om stö-

riga heteros? 

Hon menar att det är borgerligt att säga att sexlivet är privat, 

och att ”alla får välja själva hur de vill ha sex”. Men om detta är bor-

gerligt, är det kanske inte så hemskt att vara borgerlig? Att folk 

själva får avgöra hur de vill ha sex låter minst sagt rimligt. 

Hon berättar att någon till och med hävdat att det är ”vidrigt och 

ohumant att kritisera heterosex”. Jag är böjd att hålla med den per-

sonen. Det är inget mindre än omvänd homofobi. 

Hon beklagar att kvinnor ”kände sig tvungna att försvara cis-

männen”. Det vill säga att kvinnor höll med dem om att heterosexua-

litet är okej. 

Hon ogillar att kvinnor ”tvingas alltid ta ansvar för mäns omog-

nad”, eftersom män ”tillåts bete sig som barn, de vet ju inte bättre”. 

Således ”alla ni heteros som gråter floder så fort någon kritiserar hur 

ni har sex”. ”Gå och sätt dig i ett hörn, var tyst och gråt dina jävla-

heterotårar för dig själv. Ingen bryr sig, hejdå.” Tja, vad svarar man 

på det? Det är trist att någon hyser sådant förakt för män och för 

heterosexuella. Och hon är inte ensam (s. 102). 

 Hon ”blir så ledsen” när hon ”stöter på dessa kvinnor” som 

”bara måste berätta om alla bra ligg de haft” och om ”hur bra män 

de har träffat i sitt liv”. Hon tänker att ”männen som dessa kvinnor 

haft i sitt liv antagligen inte varit så schyssta som de påstår ändå”. 

Med andra ord menar hon, att hon själv förmodligen vet mer om 

dessa kvinnors relationer än de själva vet, och kör totalt över dem, 

utan att låta dem ha sin egen uppfattning. Hur kan detta beteende 

göra män till vidriga gubbslem, men vara något positivt för feminist-

iska kvinnor? 
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Om arbetsmarknad och överlevnad (17 feb 2013) 

Jävla feministfitta skriver om kapitalismen.162 

Hon säger att du i en kapitalism skall ”sälja din så kallade per-

sonlighet, sälja dina känslor”. Tja, det är väl i viss mån sant, såtill-

vida att arbetsköparen vill att du skall passa in på arbetsplatsen och 

kunna samarbeta med andra. Kompetens, meriter och kontakter är 

andra värdefulla tillgångar. 

Hon hävdar att arbetscoacher lär oss ”att den ökande arbetslös-

heten är ett individuellt problem”. Det har jag svårt att tro. De foku-

serar på individen för att det är deras jobb att hjälpa enskilda indivi-

der. Strukturell arbetslöshet är absolut ett samhälleligt problem, 

skapat av politiska regleringar som vänsterfeminister tenderar att 

stödja. 

Hon menar att i ”det liberala samhället är människorna i det 

inte en gemenskap” utan ”individuella människor som kämpar för 

att överleva”. Nej, det stämmer inte att alla eller de flesta kämpar för 

att överleva. De allra flesta har det bättre ställt än så. Våren 2011 

var 34 000 svenskar hemlösa, varav 4 500 behövde bostad akut. De 

flesta f.ö. män.163 Det står också alla fritt att söka sig till en gemen-

skap, men jag vet att många har svårt att hitta rätt. 

 

Hört på Twitter #1 (17 dec 2013) 

Det skrivs en del om min blogg på Twitter, både bland feminister, 

jämställdister, ekvalister, och allt vad folk väljer att kalla sig. Här är 

två exempel jag tänkte lyfta fram: 

 

                                                 
162 apigt.blogg.se/2013/december/i-kapitalismen-ar-dina-kanslor-en-handelsvara.html 
163socialstyrelsen.se/hemloshet/omfattning 
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Feminister ogillar i allmänhet när män föreslår att de börjar 

skriva på ett annorlunda sätt, så varför föreslå mig att göra det? Jag 

skriver rimligtvis som jag vill skriva redan nu. Och jag vill bemöta 

radikalfeministiska bloggar, vars kommentarsfält i allmänt vore 

stängda för mig. Ett och annat ”eget” inlägg slinker med ändå och 

det kanske blir fler sådana i framtiden. Kul om det finns efterfrågan. 

Det går bra att tycka att det är ”jävligt fjantigt” av mig att kalla 

mig feminist, när jag kritiserar vad radikalfeminister skriver. Jag 

sympatiserar med både den första och andra vågen av feminism, 

men inte den tredje som radikala feminister representerar. Om man 

tycker att det är fjantigt kan jag utan problem kalla mig för t.ex. in-

dividualist istället. 

 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/hejblekk.jpg
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Det här är ett tydligt exempel på vad jag skrivit om förut: 

radikalfeminister har en makalös förmåga att demonisera all oppo-

sition som t.ex. rasism. (s. 116) Hon är duktig på att göra det på sin 

blogg också (s. 87). Det finns ingen rasism på den här bloggen. Vad 

som finns är kritik mot idéer som framförts av personer som kallar 

sig antirasister. Och en del av den kritiken hävdar att dessa antira-

sister själva gör sig skyldiga till flagrant rasism, t.ex. varje gång de 

talar om ”vita män” i nedsättande ordalag. 

Att jag skulle ”hänga ut” feminister tycks vara en vanlig invänd-

ning. Jag har svårt att se någon legitimitet i den. Jag har ingen insi-

derinformation och hänger inte ut anonyma personer (även när blog-

garna själva tycker att uthängning är rätt).164 Jag återger de namn 

personer skriver under, och vad de säger offentligt på bloggar och 

Twitter. All information som finns här, är information de själva of-

fentliggjort. Jag kommer inte att hänga ut någon, d.v.s. avslöja något 

som inte är offentligt, skulle jag nås av sådan information. 

                                                 
164 kickanwicksell.wordpress.com/2013/12/12/det-ar-nathatarna-som-hotar-det-fria-

ordet/ 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/kickantwitter.jpg
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Kommunism och snatteri (18 dec 2013) 

Fanny skriver om snatteri.165 

Hon publicerar en bild på ett klistermärke som säger ”snatta — 

gör-det-själv fördelningspolitik”, och säger sig gilla den. Hon går 

alltså med på att fördelningspolitik är en form av stöld, och det är 

väl en synnerligen liberal premiss, även om hennes slutsats inte är 

det. 

Hon säger att ”kollektivt snattande/prisreducering” är ”en 

kampmetod som använts lite till och från”. En mycket kortsiktig 

kampmetod i så fall. Det leder till ökade omkostnader och förbättrad 

säkerhet eller konkurser, vilket kommer att höja priset på t.ex. den 

snattade varan. Det är alltid konsumenten som betalar för produ-

centens och distribuentens utgifter. På ett eller annat sätt. 

Hon skriver att snattarna kan betala ”vad de anser att varorna 

bör kosta”. Det ironiska är att hon inte tog mig på allvar, när jag 

skrev att kommunism historiskt har förknippats med brödköer (s. 

53). Det är precis den här oförståelsen för (eller motviljan mot) eko-

nomi som ger upphov till dem. 

Hon avslutar med att stöld ”inte är att förakta”. Jo, i största 

allmänhet tycker jag nog att vi borde ta avstånd från stöld. Särskilt 

när den beror på ett ideologiskt ställningstagande, och inte på akut 

nöd. 

 

Om arbete och meningsfull fritid (18 dec 2013) 

Fanny skriver om arbetslinjen.166 

Hon får ofta höra hur ”oerhört bortskämd” hennes generation är, 

som bara vill arbeta ”med ‘roliga’ jobb”. Det stämmer förmodligen att 

ungdomar ställer högre krav på att jobb skall vara roliga, för att de 

                                                 
165 arsinoe.se/snatta/ 
166 arsinoe.se/vad-arbeteslinjen-lovade-oss/ 
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tillhör en generation som kan göra det. Men bortskämdhet är inte 

det första beskrivande ord som faller mig på tungspetsen. Det är en 

fråga om incitament. Det finns roliga jobb, och på grund av sociala 

skyddsnät behöver man ofta inte ta första arbetsmöjlighet som dyker 

upp. 

Hon säger att ingen har talat med henne ”om att skapa en me-

ningsfull fritid eller något i den stilen”. Det är tråkigt i så fall. En 

meningsfull fritid är oerhört viktigt, och kanske viktigare än me-

ningsfull arbetstid. Det beror ju på hur man fungerar och vad man 

vill göra med sitt liv. 

Hon utgår från att det finns ett syfte med att ingen talat om me-

ningsfull fritid med henne: att ”få folk att offra mer för arbetet”. Det 

är en orimlig tolkning. Det finns ingen konspiration. Men man ser 

det kanske som svårare att hitta rätt i arbetslivet, än att hitta rätt i 

sin fritid, och lägger därför energin på det. (Det är svårt att tala så 

generellt, när vi inte vet vilka ”man” är.) 

Hon hävdar att vi har ”blivit förvägrade andra möjligheter till att 

leva ett meningsfullt liv, eftersom arbetet omsluter allt”. Men det 

stämmer väl inte? De flesta människor tycks uppleva mening i sina 

liv, utöver den som arbetet kan tänkas ge. Vi träffar vänner, går på 

bio, läser böcker, ägnar oss åt sport och hobbies, chattar, bloggar, 

tränar, blir förälskade, har sex, studerar, uttrycker oss kreativt och 

det ena med det andra. 

Hon frågar om ”det är rimligt att förvänta sig” att vi skall vara 

nöjda ”med denna situation?”. Nöjda? Kanhända inte. Upplever vi 

oss inte nöjda, bör vi naturligtvis sträva mot bättre liv i ett bättre 

samhälle. Samtidigt bör saker och ting sättas i perspektiv. Begreppet 

fritid fanns inte före industrialiseringen, och först år 1936 på 
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svenska.167 Att fritid över huvud taget existerar för oss är historiskt 

unikt. 

 

Våld mot oliktänkande är inte okej (18 dec 2013) 

Moralfjant skriver om våld.168 

Hon hävdar att det är mindre fel (eller rentav rätt) ”att kasta 

flaskor på nazister som demonstrerar” än att kasta flaskor på mot-

svarande antirasister. Det håller jag inte med om. Det är måhända 

snäppet mindre osympatiskt, rent känslomässigt, men det är fortfa-

rande våld mot fredliga demonstranter, och det är i slutändan en 

kamp mot yttrandefrihet. Vi har inte rätt att kasta flaskor på folk, 

bara för att de säger något vi inte håller med om. 

Hon påpekar att det knappt ”finns nån som helt ärligt tycker att 

våld aldrig är okej”. Förmodligen sant. De flesta accepterar våld i 

direkt självförsvar, och det våld som rättsväsendet använder för att 

upprätthålla lagar och rättssäkerhet (även när de är oeniga med en-

skilda lagar). Men det innebär ju inte nödvändigtvis att man också 

accepterar våld mot oliktänkande. 

Hon skriver: ”Dom flesta tycker väl det är helt legitimt att en po-

lis förser en våldsam person som ska attackera en annan med hand-

fängsel? Att någon som tänker hoppa ner från en balkong blir fast-

hållen? Juste.” De flesta gör det, men inte alla: 

 

                                                 
167popularhistoria.se/da-nu/2011/06/nar-svenskarna-fick-fritid/ 
168 moralfjant.blogg.se/2013/december/det-finns-nog-ingen-som-tycker-att-vald-aldrig-

ar-okej.html 
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Hon säger att det är ”klart som fan att det är mycket bättre att 

med våld försöka hindra människor som vill sprida människohatiska 

åsikter, än att hindra människor som sprider kärleksfulla budskap”. 

Men det är en falsk dikotomi, som utesluter det tredje alternativ som 

de flesta finner mest rimligt: att man helt avstår från att hindra 

människor att uttrycka sina åsikter. 

Hon anser att våld kan vara legitimt ”om det behövs för att typ 

hindra nazism att få fäste i samhället”. Och vem tror att man kan 

hindra nazism från att breda ut sig genom att slänga flaskor på folk? 

Att göra avkall på yttrandefriheten riskerar dock att odla ett sådant 

fäste. Man motarbetar inte nazism genom att själv legitimera och 

använda fascistiska metoder. 

Hon ”förstår inte heller varför våldet skulle eskalera ba för det?” 

För att det våld ”som behövs” är en subjektiv bedömning. Om vi 

medger att våld mot vissa grupper är okej, säger vi också att det be-

hövs mer våld så länge de fortsätter att existera. Men frågan är inte 

avhängig våldets eskalering. Det redan initiala våldet är tillräckligt 

att fördömas. 
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Humor om kön och sex är oftast okej (18 dec 2013) 

Sara Strömvall skriver om sexism.169 

Hon säger att det ”absolut inte är okej” att dela ”sexistisk skit” 

som kvinnan-i-köket-skämt eller våldtäktsskämt. Men humor bör 

inte dömas utifrån ämnesval. Den bör dömas utifrån syfte och situ-

ation. Vi har inget problem med att Eddie Izzard gör humor av t.ex. 

Förintelsen, för att den så uppenbart inte stödjer nazism.170 På 

samma sätt handlar kvinnan-i-köket-skämt i regel om att hantera 

hur bisarra dessa normer en gång varit. Och våldtäktshumor? Se 

filmklippet nedan. 

Hon ”vill inte se sexistiska skämt, för det är inte roligt”. Men 

man kan inte ställa krav på att andra skall begränsa sin humor till 

vad man själv tycker är roligt och inte. Frågan är huruvida skämtet 

faktiskt syftar till att kränka, eller om det har ett annat syfte. Att 

man skämtar om döden, betyder inte att man önskar livet ur folk. Et 

cetera ad libitum. 

Hon hävdar att när hon ”säger ifrån” har hennes ”feministiska 

åsikter ingenting med saken att göra”. Verkligen? 

Hon hävdar att ”sexistiska skämt skadar och normaliserar en 

syn som inte är hälsosam”. Enligt vilken forskning? Det är samma 

typ av påstående som att vi skulle ta skada av heavy metal, skräck-

film och våldsspel (och på mina föräldrars tid av rocken och dansba-

norna). Det finns humor som syftar till att kränka, men det gäller 

långtifrån all humor som har med kön, kroppar och sexualitet att 

göra. 

 

 

 

 

                                                 
169 sarastromvall.blogg.se/2013/december/sexism-oacceptabelt.html 
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Att föra en inkluderande debatt (18 dec 2013) 

Lady Dahmer skriver om inkludering.171 

Hon tycker att det är ”skitsvårt” att ”vara inkluderande” mot ”de 

där stolpskotten”, för att hon måste se dem ”som intellektuella jäm-

likar”. Kanhända skulle ett litet mått av ödmjukhet inte heller skada. 

Men jag har ett tips. Man behöver faktiskt inte se människor som 

intellektuella jämlikar. Man behöver bara behandla dem så. 

Hon påpekar att om någon tycker olika, betyder det ”alltså inte 

nödvändigtvis att denne ‘inte tänkt till'”. Det är en för det mesta klok 

utgångspunkt. Bättre sent än aldrig? 

Hon säger att ”respekt och ärlighet” handlar om att man ”bemö-

ter sin motståndares argument med sakliga motargument istället för 

att avfärda dem som dumma eller ogenomtänkta”. Det är i så fall en 

positiv utveckling. Hon har annars varit snar att demonisera sin 

opposition (s. 116). 

 

Ja, visst är det lustigt? (19 dec 2013) 

Fanny har tidigare skrivit: ”När fascister demonstrerar för sina vid-

riga människofientliga ideal på våra gator är det viktigt att göra mot-

stånd.”172 

Hon har också skrivit: Yttrandefrihet ”är liksom bara tankar, det 

betyder inget. Någon tycker att alla ska ha rätt att säga sin åsikt. 

Jaha? Så jävla ointressant ‘ställningstagande'”.173 

Idag twittrar hon: ”Lustigt ändå hur politiskt deltagande bland 

folket ses som ett jävla hot mot demokratin.” 

Ja, visst är det lustigt? 

 

 

                                                 
171 ladydahmer.nu/mer-om-systerskap-och-hur-det-kan-innebara-inkludering-av-

stolpskott/ 
172arsinoe.se/ask-fm-om-politiskt-vald-och-svartsjuka/ 
173 arsinoe.se/twitter-209-vald-och-asikter/ 
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Pinsamhet, relationer och sex (19 dec 2013) 

Fanny skriver om pinsamheter.174 

Hon säger att män är rädda för ”så kallad pinsam stämning”, 

som t.ex. att ta ansvar för sex och känslor i relationer. Jag var inte 

medveten om att män betraktar det som något pinsamt. Är det så? 

Jag ser i varje fall inte varför det skulle vara särskilt pinsamt för just 

män. 

Hon säger att män bör ”ansvar för att inte ligga med någon som 

inte vill”. Ja, självfallet. Men upplever verkligen män i allmänhet att 

det är pinsamt att inte ligga med någon som inte vill? 

Hon påstår att mannen ”har privilegiet att låtsas som om det 

inte vore nödvändigt” med relationssnack. Kvinnan har väl precis 

samma möjligheter att låtsas det? 

Hon hävdar att det är ”faktiskt ingen katastrof att inte få ligga”. 

Hur var det nu igen med tolkningsföreträde? Människor fungerar 

mycket olika på den här punkten. De har olika stark sexualdrift och 

olika emotionella behov av fysisk intimitet. Vissa är relativt ointres-

serade av sex medan det för andra är en central del i livet. Projicera 

inte dina egna behov på andra. 

 

Om relationer i patriarkatet (19 dec 2013) 

Fanny skriver om relationer.175 

Hon hävdar att män som ”tar mindre ansvar” och ”utövar tolk-

ningsföreträde”, är något som förekommer ”systematiskt i relationen 

mellan män och kvinnor”. Enligt vilken studie? 

Hon säger att inte finns någon ”den rätta” som man kan ha en 

problemfri relation med. Jag har hört par som levt ihop i decennier 

säga att de aldrig upplevt problem eller grälat inom relationen, så 

det finns nog. Men jag upplever att det är sällsynt. 

                                                 
174 arsinoe.se/klara-du-inte-av-pinsamheter-kanske-inte-sex-ar-din-grej/ 
175 arsinoe.se/att-passa-ihop/ 
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Hon menar att vi inte skall ”inbilla” oss att våra relationer kan 

vara fria ”från patriarkala strukturer” och ”från maktutövande”. Jag 

tror att det där är lite som med Gud. Den aktivt religiöse ser Gud 

överallt, men ateisten kan likt Laplace säga att han ”inte har något 

behov av den hypotesen”. 

 

Våld är inte ett argument (19 dec 2013) 

Moralfjant skriver om våldsacceptans.176 

Hon ”tycker inte det är okej att bruka våld mot nazister… med 

syftet att typ skada eller hämnas”. Hur gör man för att bruka våld 

mot någon, på ett sätt som har praktisk påverkan, och ändå inte 

orsaka någon skada? Skada tar inte endast formen av blåtiror och 

brutna ben. 

Hon säger att nazisters värderingar ”ej borde uttryckas i sam-

hället” för att de är ”livsfarliga för vissa människor”. Nej, nazister 

utsätter ingen för livsfara genom fredlig demonstration. Och den som 

vill tysta folk med våldsmetoder står nazister nära på flera väsentliga 

punkter. 

Hon ger exempel på vad man kan göra: ”att typ spruta visp-

grädde på” dem, och således ”förstöra deras demonstration”. Om 

man förstör deras demonstration har man orsakat skada. Eller går 

hon också med på att nazister som förstör en feministisk demon-

stration inte orsakar skada — så länge de inte använder hälsovåd-

liga metoder? 

Hon konstaterar att det inte räcker att man ”bara sitter och 

tycker” på sin kammare. Som om vispgrädde (eller för den delen 

grövre våldsmetoder) skulle hindra nazismen att få fotfäste, om den 

varit på väg att få det (vilken den inte är). Skulle hon själv överge 

feminismen, om feminister blev sprutade med vispgrädde i ansiktet? 

Nej? Och själv har jag nog långt större chans att ändra någons upp-

                                                 
176 moralfjant.blogg.se/2013/december/fortydligande-om-min-valdsacceptans.html 
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fattning om radikalfeminism genom att skriva här, än genom att gå 

ut och använda våld mot radikalfeministerna själva. De flesta över-

tygas nämligen av idéer, inte av våld. Våld är inte ett argument. 

 

Olika sätt att motarbeta förtryck (19 dec 2013) 

Moralfjant skriver om att motarbeta förtryck.177 

Hon skriver att man till exempel kan ”blogga om orättvisor”. Ja, 

det är ju en av de saker som den här bloggen gör. 

Hon påpekar att man kan säga ifrån när någon ”uttalar sig ned-

sättande om en funktionsnedsatt person eller drar sexistiska 

skämt”. Jag skulle säkert säga ifrån om någon talade nedsättande 

om en funktionsnedsatt person, i alla fall om denne gjorde det för att 

personen är funktionsnedsatt. ”Sexistiska skämt” är ofta alla skämt 

som handlar om kvinnor, sex och utseenden, och det har jag inga 

problem med. Skämt som syftar till att kränka ogillar jag. 

Hon tipsar om att man kan ”lägga upp politiska statusar på fa-

cebook”. Det gör jag emellanåt. Men det blir mest foton, då jag är 

landskapsfotograf på min fritid. 

Hon ”gillar inte idén med konsumentmakt”. För all del. Det gör 

jag. Det är fantastiskt att vi genom vår konsumtion röstar om vilka 

varor och tjänster som skall finnas kvar och inte. Dessa prissignaler 

är oerhört viktiga både för en fungerande ekonomi, och för den till-

varo som en fungerande ekonomi möjliggör. 

Hon vill ”stifta lagar som tvingar folk att välja miljömedvetet”. 

Har hon tänkt på att detta kommer höja priserna, så att fattiga 

måste konsumera ännu mindre än de redan gör? Om ekonomi var 

något endimensionellt där alla orättvisor kunde lösas med förbud, 

hade det varit väl — eller illa, beroende på synsätt. Mitt motto är i 

                                                 
177 moralfjant.blogg.se/2013/december/vad-kan-du-som-privilegierad-privatperson-

gora-for-att-minska-orattvisor.html 
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allmänhet att ”om man skulle förbjuda alla orättvisor, fick man först 

av allt förbjuda förbud”. 

Hon vet inte om hon skulle säga ”t.ex. att vita har mer ansvar 

att se till att motarbeta rasism än icke-vita”. Nej, det vore det ju i sig 

rasistiskt att göra. 

 

Att älska sin kropp (20 dec 2013) 

Fanny skriver om att älska sin kropp.178 

Hon säger att om du ”älskar din kropp” så bygger det på 

”samma gamla objektifiering av kvinnokroppen som får kvinnor att 

känna sig värdelösa för att de är fula”. Att älska eller hata sin kropp 

”är två sidor av samma mynt: objektifiering”. 

Att man kan råka förtrycka sig själv genom kärlek är ju i alla 

fall en intressant tanke. 

 

Om klyftor och medelklass (20 dec 2013) 

Fanny skriver om klyftor.179 

Hon anklagar UnderbaraClara för att bygga ”på klyftan mellan vi 

och dem”.180 Är inte det hennes egen kardinalstyrka? Till exempel 

klyftan mellan vi kvinnor och ni män, eller klyftan mellan vi femi-

nister och ni rasister, eller klyftan mellan vi kommunister och ni 

borgare. 

Hon hävdar att ”få människor har ekonomiska resurser för att 

själva kunna ersätta den välfärd som vi förlorar i och med den bor-

gerliga politiken”. Källa? 

Hon hävdar att ”på sikt kommer de extra hundralapparna i 

plånboken inte att betyda någonting, eftersom den typen av skatte-

politik moderaterna för minskar löneutvecklingen”. Källa? 
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Hon påstår först att UnderbaraClara ”spär på myten om att det 

finns en ‘medelklass'”, och sedan att det är viktigt ”att vara ödmjuk 

för att hur medelklass” man är. Så existerar det en medelklass eller 

ej? Hon svarar både ja och nej samtidigt. 

 

Feminism: övertygelse och empiri (20 dec 2013) 

Burgschki skriver om feministisk övertygelse.181 

Hon undrar varför vissa vill ”att feminism ska byggas på någon 

slags objektiv världsbild som kan bevisas bortom allt tvivel”. Det är 

viktigt att forma sina övertygelser om hur världen ser ut efter studier 

och forskning. Bortom allt tvivel? Det finns människor som tror att 

Titanic aldrig krockade med något isberg, att vi aldrig landat på må-

nen, och att pyramiderna byggdes av utomjordingar. Däremot bör 

man i möjligaste mån hålla sig till principen ‘bortom allt rimligt tvi-

vel’ — i alla fall om man skall hävda något med övertygelsens kraft i 

ett offentligt debattrum. 

Hon säger att det finns ett patriarkat, och att hon kommit fram 

till det genom sitt förnuft och ”baserat på statistik, vetenskapliga 

undersökningar, samhällsfenomen…” Hon har ”tagit del av resone-

mang, texter” och ägnat sig åt det ”i femton år ungefär”. ”… tänkt 

fram och tillbaka, testat resonemang, utvecklats genom att ta del av 

andra synpunkter” och har ”en relativt stor tilltro till” sin intelligens 

och ”förmåga till kritiskt tänkande”. Ja, det låter naturligtvis mycket 

bra. Men det är inget som hjälper en undrande läsare. Den und-

rande läsaren vill inte veta om hon är övertygad, utan varför hon är 

det. Statistik och forskning nämns här, men den refereras som van-

ligt inte i resonemangen. 

Hon säger att feminism kräver ”en viss förförståelse om hur 

världen fungerar”. Och hur får man en sådan förförståelse, när på-

ståenden om hur världen fungerar bara läggs fram utan angivande 
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av källa? När man t.ex. uttalar sig om breda samhällsmekanismer, 

statistik och specifika siffror bör man i allmänhet ange källa. Pro-

blemet är att feminismen i stor utsträckning är en antiintellektuell 

rörelse som hellre teoretiserar i vakuum än undersöker empiri. Och 

det säger jag inte för att jag är antifeminist — utan för att jag är anti 

osaklighet. 

Hon ”orkar inte” längre ägna sig åt ”grundläggande argumentat-

ion” med ”random snubbe som känner sig hotad av feminismen”. 

Fullt förståeligt, och samtidigt ett problem. Jag har tidigare löst såd-

ana här saker genom att skriva en text där jag summerar allt jag vill 

få sagt i en viss fråga, och så kan jag hänvisa till den i framtiden. 

Varje gång någon frågar t.ex. om patriarkatet finns, skulle hon 

kunna länka till sin referenstext, som helst också skall innehålla 

både teori och empiri. 

 

Är det möjligt att passa in i samhället? (21 dec 2013) 

Fanny skriver om att passa in.182 

Hon hävdar att ”vi lever i ett hänsynslöst, kapitalistiskt sam-

hälle där människor inte är mer än varor”. För att vara ett katego-

riskt påstående ter det sig väldigt främmande för mig. Jag vet inte 

om jag någonsin har träffat en människa som ser sig själv eller 

andra på det sättet. Säker på att detta är ett utbrett fenomen? På 

vilka grunder? 

Hon skriver att det är ”en utopi” att passa in i samhället; ingen 

passar in ”helt och fullt” för ingen ”får lov att vara hela sig själv”. Det 

är ”garanterat inte någon smärtfri process för någon”. Här uttalar 

hon sig också väldigt kategoriskt. Hur kan hon veta att det inte finns 

människor som passar in i samhället? Att ingen kan vara helt och 

hållet sig själv? Och hur kan hon garantera att alla enskilda perso-

ner går igenom en smärtsam process för att passa in? Hon tar sig 
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tolkningsföreträde över miljoner människors inre känsloliv. Kanske 

vore det rimligt att uttrycka sig lite försiktigt? 

Hon menar att ”privilegierade människor kan ofta slippa undan 

stora delar av denna anpassning”. Det vill säga nästan alla? Alla 

män, alla med vit hudfärg, alla som befinner sig i åldern 20-65, alla 

som saknar ett funktionshinder, alla som är heterosexuella. Jag tror 

det täcker in hela den inlärda ramsan om vilka som är privilegierade 

i samhället. Nästan alla människor ingår i flera av dessa kategorier, 

och lika många kan alltså ”ofta slippa undan stora delar” av den 

anpassning det kräver att passa in i samhället. 

Hon ogillar ”när det målas upp någon slags klyfta mellan… 

människor som samhället sägs vara” anpassat för. Men det är ju det 

som är grundbulten i hennes egna idéer! Att samhället är anpassat 

för män, och att det därför finns en klyfta mellan män och kvinnor i 

samhället. Här förnekar hon implicit patriarkatets existens. 

Hon påstår att ”idén om att vissa skulle klara sig galant i detta 

samhälle är helt enkelt inte sann”. Ännu ett extraordinärt katego-

riskt påstående om miljoner människors livssituation. Källa? 

 

Hört på Twitter #2 (21 dec 2013) 

Lady Dahmer har visst hedrat bloggen med sin närvaro under kväl-

len. När man diskuterar gör man det i regel inte för att påverka sin 

motpart, utan för att påverka en eventuell tredje part. Men det är 

trevligt om de emellanåt själva besöker sidan och läser vad jag skri-

vit. 
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Det är trevligt att det finns feminister som tycker att den här bloggen 

ger rimlig och analytisk kritik. Det är mer än jag hade väntat mig 

när jag startade den i mitten av november, skam till sägandes. Jag 

har lärt mig läxan att inte underskatta feministers förmåga att se 

sakligt på idéer (vare sig de sedan håller med mig eller inte — det ser 

jag, till skillnad från Lady Dahmer, som en separat fråga). 

Förakt i kommentarsfältet? Jo, en del. Kvinnohat? Nej, knapp-

ast. Att vissa uttrycker sig starkt mot radikalfeminism är inte det-

samma som att de uttrycker sig mot kvinnor. Men så vad? Om hon 

själv anordnar en manshatarkonferens, kan hon inte gärna kritisera 

andra för att uttrycka hat.183 Problemet är väl att ”hat” ofta innebär 

att de blir behandlade på samma sätt som de behandlar andra. 

Man kan förstås inte bygga en världsbild på forskning. Forsk-

ning ger oss empiri, men vi behöver också teorier som förklarar em-

pirin. Problemet är att radikalfeminister ofta fäller väldigt generella 

eller kategoriska påståenden om hur världen ser ut, utan att basera 

det på empiri, och ibland i uppenbar strid mot empiri (s. 68, 133), 
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Jag sympatiserar djupt med klassiskt feministiska värderingar, men 

det ursäktar ju inte grundlösa påståenden. 

 

En kvasiintellektuell invändning (21 dec 2013) 

Burgschki skriver om brådmogen kritik.184 

Eller i själva verket om bl.a. den här bloggen: 

 

Asså antifeministiska män i grupp som sitter och diskuterar femi-

nister. Ni vet de som inte verkar klara av att bemöta ett komplext re-

sonemang så de fokuserar på detaljerna i stället. Brådmogna kvasiin-

tellektuella “invändningar” som inte ens lyckas vidröra vid själva kär-

nan, men så stensäkra på sin egen vetenskapliga objektivitet. Nä jag 

är inte intresserad av att övertyga dylika herrar då liksom varför? 

 

MEN ASSÅ KÄMPA!!! 

 

Jag antar att det är en reaktion på vad jag skrev igår om övertygelse 

och empiri. Oklart hur det främjar ökad respekt för empiri inom fe-

ministisk teori. Och skall jag förstå det som att feministiska kvinnor 

aldrig diskuterar oppositionen (ofta ”fienden”) sinsemellan? 

 

Lång diskussion om feminismkritik (21 dec 2013) 

Som ni kanske minns nämndes den här bloggen rörande en oenighet 

mellan några bloggande feminister i förra veckan. Jag skrev ett in-

lägg om det (s. 109), och går nu igenom det som sagts i kommentar-

fältet på Lady Dahmers blogg.185 

Förresten är en vanlig kritik mot feminism att ”inte ens feminis-

terna själva kan hålla sams”. Det tycker jag är löjligt. Feminism bör 

inte vara en innesluten rörelse för de redan rättrogna, utan en 
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idéströmning som försvaras och kritiseras på samma villkor som 

andra idéströmningar. Det bör inte handla om att vara solidariskt 

enig med alla, utan om självständig reflektion och att göra sin röst 

hörd för vad man anser är rätt. 

 

 

 

De kommentarer som nämns kan ni läsa under rubriken Heterosex-

uell kärlek och psykisk ohälsa, s. 102. Är saklig kritik förolämpande? 

Ja, det kan det mycket väl vara. Jag kan inte undgå att dra en paral-

lell till Daniel Dennett, som i sin bok Breaking the Spell tillämpar 

vetenskaplig analys på religiösa påståenden. Hans syfte var inte att 

krossa all religion, utan att visa att religiösa påståenden inte är im-

muna mot vetenskaplig granskning. Som ni säkert kan tro, är det 

många som uppfattar hans bok som djupt förolämpande. Men det 

fungerar omvänt också. Jag tycker att förakt för eller ovilja till empiri 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/ld1.jpg
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är förolämpande. Feminismen är förstås inte en religion, men den 

kan likna en religiös sekt — när folk stänger in sig i grupperingar 

som kräver solidarisk enighet och samtidigt demoniserar oliktän-

kande. 

Maria skriver att det är oärligt att framställa sig själv som re-

spektfull, för att det inte finns några sådana människor. Det beror 

väl på vad vi menar med respekt. Jag tar dessa bloggare på intellek-

tuellt allvar, och jag bemöter vad de skriver på ett sakligt sätt. Det 

betraktas som respektfullt i vetenskapliga sammanhang. Å andra 

sidan är det jag skriver inte diplomatiskt medlande, och det fram-

ställer dem generellt i dålig dager. Och det kan ju med viss rätt be-

traktas som respektlöst. Jag förstår dock inte kravet på respekt. 

Lady Dahmer anordnar manshatarkonferens186, Fanny Åström talar 

illa om funktionshindrade (s. 93), Jaylazkar vill utrota alla män (s. 

30) m.m. Skall man ställa krav på respektfullt bemötande, bör man 

först städa framför egen dörr. 

Det sista stycket sätter kanske fingret på det hela. Jag betraktar 

inte det här som olika grupperingar där det handlar om att få beröm 

av rätt grupp och sedan chikanera sina fiender. Jag betraktar det 

som en diskussion, där man kan vara intellektuellt hederlig eller ej. 

Läsaren bör inte bry sig om mitt beröm, och jag går inte in för att 

ryggdunka medhåll. Läsaren bör överväga vad jag säger i sak, och 

antingen hålla med eller vara oenig. Det är allt. För övrigt finns det 

många vettiga feminister. Det är bara så att de som gapar högst och 

uttalar sig mest extremt också tenderar att synas mest. 

 

                                                 
186 ladydahmer.nu/manshatarkonferensen-avklarad/ 
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Jag blev överraskad av den här kommentaren, eftersom jag inte 

hade väntat mig minsta medhåll. Att kritik och frågor ofta är oväl-

kommet i kommentarsfälten på dessa bloggar, är en av orsakerna till 

att Tenebrism existerar. 

 

 

 

Jag följde aldrig Pär Ström, så jag kan inte uttala mig för hans del. 

Mitt kommentarsfält är allmänt tillgängligt, men jag raderar saker 

som bara innehåller personangrepp o.dyl. Problemet är väl att Lady 

Dahmer tycks sätta likhetstecken mellan feminismkritik och kvin-

nohat (s. 135). 

 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/ld2.jpg
http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/ld3.jpg
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Det kan jag väsentligen hålla med om. Men visst finns det hånfull-

heter i kommentarsfälten. Det gör det å andra sidan i deras egna 

kommentarsfält också. 

 

 

 

Den är anti radikalfeminism. Men den är inte anti all feminism. 

 

 

 

Återigen attityden att kritik mot det som vissa feminister skriver, är 

att vara anti all feminism. Det gör det alltför enkelt att bygga upp vi-

dem-murar. Jag belägger påståenden med källa när jag talar om 

specifika siffror eller statistiska uppgifter i allmänhet. 

 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/ld4.jpg
http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/ld5.jpg
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Det stämmer att jag betraktar mig själv som klassisk feminism eller 

liberalfeminist. Något utpekande av lösa grunder följde inte. 

 

 

 

Jag ägnar mig inte åt att ”plocka isär och trasha ett antal kvinnor”. 

Jag ägnar mig åt att, på ett sakligt sätt, plocka isär resonemang som 

framförts av radikalfeminister som råkar vara kvinnor. Om inte det 

är kompatibelt med feminism, är inte feminism kompatibelt med 

saklig granskning. Är inte det en ganska sorglig feminismsyn? 

 

 

 

Så är det säkert, men det är inget specifikt för feminister. Du blir 

trashad om du skriver bloggtexter i försvar för vilken ideologisk 

strömning eller ideologi som helst. Fanny kallade nyligen t.ex. Adam 

Cwejman för ”en av den banala samhällsanalysens fyra fanbä-

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/ld7.jpg
http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/ld8.jpg
http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/ld9.jpg
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rare”187, och det skulle utan tvivel betraktas som kvinnohat om det 

istället riktades mot en kvinnlig radikalfeminist. Jag håller generellt 

inte med om att Fanny är schysst. Hon utpekar sällan enskilda per-

soner, det är sant, men hon skriver raljant och ofta föraktfullt om 

män eller oliktänkande. 

 

 

 

Det sätter fingret på det hela. En feminism inkompatibel med ett 

kritiskt förhållningssätt är inte en feminism som klarar av att stå på 

egna ben. Det är en attityd som i själva verket försvagar feministiska 

idéer. 

 

 

 

Jag tror inte att Maria tillskrev mig någon trovärdighet från första 

början heller. Det här är ett fantastiskt exempel på hur man läser in 

                                                 
187 twitter.com/sinoes/status/413302887411118080 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/ld10.jpg
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vad man vill att det skall stå. Jag skrev att jag har förståelse för att 

jag uppfattas som antifeminist, för att bloggen ”ägnas åt att kritisera 

radikalfeminister, snarare än åt att lyfta fram feminister jag håller 

med”. Detta väljer hon att tolka som att jag kritiserar person snarare 

än sak, när det är fullständigt uppenbart för var och en att det inte 

stämmer. (På samma sätt betyder inte ”kritik av Marx” att man slår 

ned på Marx som person, utan att man kritiserar vad han skrev i 

sina böcker.) 

 

 

 

Är det inte ganska ironiskt att jag anklagas för att inte vilja föra de-

batten vidare, och för att peka finger och dumförklara andra för att 

själv framstå i bättre dager? Om någon framstår som ”helt bananas”, 

är det nog för att de framställer sig själva på det sättet. 

 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/ld12.jpg
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Den här bloggen gör anspråk på att vara objektiv i betydelsen saklig, 

men inte i betydelsen opartisk eller ovinklad. Det är en i allra högsta 

grad partisk blogg med en agenda: den syftar huvudsakligen till att 

kritisera radikalfeministiska bloggar för resonemang som är grund-

lösa, strider mot empiri eller lider av motsägelser. Om den sedan är 

en ”frisk fläkt” eller ej får väl varje läsare avgöra för egen del. 

 

 

 

Här svarade jag så här: 

 

Jag vet inte på vilket sätt min blogg ”skvallrar”. Den bemöter mer eller 

mindre ordagrant vad bloggarna själva skriver och publicerar. Jag har 

ingen saftig insiderinformation som andra läsare skulle sakna. 

Jag snackar inte heller skit om någon. Jag bemöter det som fak-

tiskt skrivs. Ibland är det provokativt, men provokation är inte 

samma sak som att snacka skit. 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/ld13.jpg
http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/ld14.jpg
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Varför är mina motiv är intressanta? Det är precis detta allians-

tänkande jag tar avstånd från. Om man följt min blogg har man dess-

utom svaret. Det började med att jag läste Fannys blogg, och tänkte 

att det kunde vara roligt att bemöta den. Det fanns ingen ambition att 

bli en ”röst i debatten” eller att åstadkomma något utöver mitt eget 

höga nöje. Har någon behållning av att läsa bloggen är det bonus. 

Btw köper jag inte problembeskrivningen, att jag är någon som 

skriver negativt om kvinnor. Jag är någon som kritiserar radikal-

feminism. Vilket kön de som driver bloggarna har är helt irrelevant för 

mig. Det råkar bara vara så att nästan alla aktivt bloggande radikal-

feminister är kvinnor. 

 

Jag gillar f.ö. att Lady Dahmer lät publicera mina kommentarer! 

Trots att hon ser mig som antifeminist. 

 

 

 

Det har inte bara handlat om att ifrågasätta heteronormen. Det har 

handlat om påståenden om att heterosexualitet skulle vara ett hot, 

och ett slags förtryck. Personligen betraktar jag den här typen av 

normfrågor som missriktade. Normer är en konsekvens av att en 

majoritet i samhället fungerar likadant eller delar samma överty-

gelse. Om de flesta är heterosexuella, blir heterosexualitet normen. 

Det kommer man bara runt på det sätt Jaylazkar, Fanny Åström och 

”Jävla feministfitta” försöker göra: genom att betrakta heterosexuali-

tet som ett aktivt val, eller åtminstone något som går att välja bort. 

Att forskningen tyder på motsatsen bekymrar de sig föga om. 

 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/ld15.jpg
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Javisst. 1) Bloggens kategorier indelas faktiskt inte alls efter namn 

på specifika individer. Den indelas efter namn på specifika bloggar— 

som ibland råkar överensstämma med individers namn, när dessa 

individer valt att döpa sina bloggar efter sig själva. 2) Det stämmer 

att meningarna inte sitter ihop, men jag har inte förändrat innebör-

den. Poängen är att man bör vara trevlig mot oliktänkande, åt-

minstone när man lämnat debattstolen och möter folk i vardagslivet. 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/ld16.jpg


 

148 

Man bör inte försöka inskränka andras humoristiska ämnesval för 

att de går emot ens egna ideologiska övertygelser. För det här hand-

lar nästan alltid om att vissa ämnen skulle vara tabu, och inte att 

humorn faktiskt skulle syfta till att kränka. 3) Det är inte att prata 

skit för att hon faktiskt klagar i sin text, för att den uttrycker förakt, 

och för att det är hon själv som säger att mannen är uppriktig. (Att 

tala om t.ex. den Uppriktigt Undrande Mannen med versaler är en 

härskarteknik som radikalfeminister ofta använder för att stereoty-

pisera och håna både kritiker och läsare som ställer frågor.) Det går 

f.ö. bra att anklaga mig för att gnälla. Det finns det fog för i mina 

texter. Hatisk blir svårare att finna stöd för. 

 

En oroväckande parallell (22 dec 2013) 

Genusmaffian skriver att alla män är förtryckare.188 

Men det är inte bara män som är förtryckare. Texten avslutas så 

här: ”Men jag är inte ensam om att vara privilegierad. Många av er är 

kanske inte män. Men många av er är cis eller vita eller hetero eller 

rika eller icke funktionsnedsatta etc.. Och alla ni är också förtryck-

are.” 

Vilka historiska grupper i samhället har skuldbelagt människor 

för deras hudfärg, sexuella läggning eller funktionsduglighet? Tänk 

efter. Och så tänk lite till. För det här är en verkligt hårresande typ 

av retorik som inte hör hemma — och som aldrig får betraktas som 

rumsren — i ett modernt samhälle. 

 

 

 

 

 

                                                 
188 genusmaffian.se/2/post/2013/12/att-alla-mn-r-frtryckare.html 



 

149 

Att förhålla sig till politiskt oliktänkande (22 dec 2013) 

Kickan Wicksell skriver om att inte vilja vara ihop med en mode-

rat.189 

Hon säger att det vore ”helt omöjligt” för henne att ha en partner 

”som inte delar” hennes ”politiska åsikter”. Alla utan undantag? El-

ler bara de grundläggande principerna? Min egen erfarenhet är att 

politiska olikheter blir relativt oviktiga när man klickar med någon 

på ett djupare plan. Då är trots allt ömsesidig förståelse och respekt 

redan etablerad. Men jag håller också med henne, när olikheterna 

blir alltför polära. Jag skulle nog få svårt att ha en partner som var 

kommunist eller radikalfeminist. 

Hon undrar hur man definierar politik, och svarar att politik 

handlar om ”att beskriva världen”. Men det är en för bred definition 

som även ringar in t.ex. religioner, icke-politiska ideologier och alla 

vetenskapliga fält. Enligt Wikipedia är handlar politik om ”alla de 

åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet… och in-

rymmer allt från diskussioner om offentliga angelägenheter till stat-

lig verksamhet och organisation”. Det är i varje fall en rimligare be-

greppsbeskrivning. 

Hon tycker att det är ”enormt frustrerande” att ”umgås med 

människor som har en helt annat uppfattning om hur världen fun-

gerar och framförallt hur människor fungerar”. Är det enormt fru-

strerande att bara umgås med oliktänkande? Världen är full av 

människor som inte delar våra uppfattningar, och såvida de bemöter 

oss trevligt och sakligt bör vi försöka tolerera dessa olikheter. Kom 

ihåg att folk i allmänhet inte tänker annorlunda för att de vill göra 

ont. 

Hon säger att liberaler ”har uppfattningen att en person är fri 

att göra och uppnå nästan vad som helst” om denne bara ”vill till-

                                                 
189 kickanwicksell.wordpress.com/2013/12/22/jag-skulle-aldrig-vara-tillsammans-med-

en-moderat/ 
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räckligt”. Nej, det är en karikatyr. Liberaler menar att individen bör 

vara fri att efterstäva sin lycka och sina mål i livet. Inte att individen 

kan åstadkomma vad som helst, bara hon är fri. 

Hon, som socialist, ”tror inte att människor lever i ett vakuum”, 

utan hon ”tror på strukturer och normer som påverkar och begrän-

sar” oss. En tydlig halmgubbe, för ingen liberal tror att vi lever i ett 

vakuum, eller att vi inte skulle påverkas av normer. Skillnaden är 

att liberaler generellt inte anser att strukturer och normer bör vara 

en statlig angelägenhet. 

 

Antirasism och yttrandefrihet (22 dec 2013) 

Fanny skriver om demonstrationen i Kärrtorp.190 

Hon menar att borgare inte brukar ”göra något själva för att 

stoppa rasism och nazism”. Det är förmodligen sant att borgare mer 

sällan anordnar eller deltar i demonstrationer mot rasism, men det 

betyder ju inte nödvändigtvis att de ”inte brukar göra något” alls. Till 

exempel tar de i relativt hög utsträckning avstånd från kollektivism, 

vilket är den grundprincip på vilken bl.a. rasism bygger. 

Hon säger att ”det är mäktigt” att vi kan ”kämpa för det vi vet är 

rätt” utan att behöva ”godkännande gör [sic] att göra vår kamp”. Ja, 

visst är det fantastiskt med yttrandefrihet. Samma yttrandefrihet 

som hon däremot har kallat ett ”så jävla ointressant ‘ställningsta-

gande’” och ”bara tankar, det betyder inget”.191 Frihet betraktas ty-

värr ofta som oerhört viktig när man själv behöver den, och mindre 

viktig när andra gör det. 

 

 

 

 

                                                 
190 arsinoe.se/karrtorpsdemon/ 
191arsinoe.se/twitter-209-vald-och-asikter/ 



 

151 

Polisen och våldsvänstern (23 dec 2013) 

Fanny skriver om polisen och demonstrationen i Kärrtorp.192 

Hon hävdar bl.a. att polisen ”försöker ta en utifrånposition” och 

”‘coacha’ oss till revolutionen”. Nej, polisen tar tydligt avstånd från 

revolution, eftersom deras uppgift är att upprätthålla lagen. Hon ger 

uttryck för en konspirationsteori om hur polisen i samband med 

borgarna försöker splittra vänstern genom att dela upp dem i ”goda” 

och ”onda” krafter. Det är grundlöst. Polisen upprätthåller lagen, 

vilket innebär att de skyddar var och ens yttrandefrihet, men be-

kämpar våldsamheter. Det citeras rentav att polisen inte menar me-

ningsmotståndare utan våldsamma bråkstakar. 

Hon menar att det är ”‘extremister’ som fört kampen mot ras-

ism”. Det är väl ändå att använda utdaterade begrepp? I Sverige har 

inte antirasism betraktats som extremt sedan åtminstone andra 

världskriget. När polisen talar om extremister menar de inte bara 

människor av en viss övertygelse, utan människor som använder 

våldsmetoder. 

Hon tycker att det är fel att ”snacka om ‘kokovänstern’ eller 

‘våldsvänstern’ som en reellt existerande och problematisk grupp”. 

Varför då? Det är allbekant att sådana grupper både existerar och är 

aktiva i dagens Sverige. Till exempel Revolutionära Fronten, som 

också närvarande under demonstrationen i Kärrtorp, sysslar med 

alltifrån att ”aktivt konfrontera fascister på våra gator, till att agitera 

och organisera på våra arbetsplatser och områden”.193 När polisen 

slog ned på dem för en månad sedan, hittade de både spjut och 

brandbomber.194 

 

 

                                                 
192 arsinoe.se/splittring-inom-vanstern/ 
193 revfrontorg.wordpress.com/information/ 
194 aftonbladet.se/nyheter/article17867517.ab 
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Om demonstrationer och politiskt våld (23 dec 2013) 

Fanny skriver om politiskt våld.195 

Hon ger exempel på våld som kan vara rättfärdigat i kampen för 

ett bättre samhälle: ”att hålla en blockad för en nazistmarsch, att 

pressa bak en polislinje eller kasta vattenballonger på den… Våld 

mot egendom, typ att ockupera hus, produktionsmedel och så vi-

dare…” Den kausala kopplingen mellan att förstöra egendom, ocku-

pera hus och kasta vattenballonger på folk, och att uppnå ett bättre 

samhälle, framstår som tämligen oklar. 

Hon är ”i regel redo att slåss” när hon ”går på demonstration” 

för att det kan ”bli nödvändigt för att försvara mig själv”. Ja, det är 

den trista verkligheten. Problemet är väl att förstörelse av egendom 

och kastande av vattenballonger inte utgör självförsvar. 

Hon menar att de som möter våld inte är ”personer som bara 

‘har en åsikt’, utan människor som aktivt organiserar sig för och 

uttrycker” sina åsikter. De står med andra ord upp för sina överty-

gelser och använder sin yttrandefrihet. Så länge de inte använder 

våld är de visst ”personer som bara har en åsikt”. 

Hon menar att när man talar om våldsvänstern, ”låter det som 

att dessa personer bara är ute efter att slåss”. Det låter som en poli-

tisk gruppering som bl.a. hotar och misshandlar oliktänkande. Vil-

ket också är vad de gör. 

Hon påstår att vi ”har ett samhälle som bygger på våld” — 

”strukturellt våld genom till exempel fattigdom och fråntagande, ras-

ism, sexism och andra former av ideologiskt förtryck”. Det här sking-

rar väl kanske en del av dimman. Våld mot oliktänkande blir själv-

försvar, när nästan vad som helst betraktas som våld. Är fattigdom 

våld? Och är det våld att uttrycka en åsikt som går emot hennes 

egna? Det är ett bisarrt tänkesätt, och jag tror att bisarra tänkesätt 

                                                 
195 http://www.arsinoe.se/politiskt-vald/ 
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är nödvändiga för att försvara fysiska angrepp mot folk bara för att 

de uttrycker en avvikande åsikt. 

Hon skriver att ”när vi gör motstånd mot rasism och nazism så 

är det självförsvar och försvar av våra vänner”. På något sätt måste 

man väl rationalisera det antar jag. 

Hon påpekar att vi inte kommer ”att kunna meditera oss till ett 

mindre våldsamt samhälle”. Nej, kanske inte. Men att sluta använda 

våld själv kunde ju vara en bra början. 

Hon ”föreslår att den liberal som vill minska våldsanvändningen 

börjar engagera sig i kampen mot kapitalism, rasism, sexism och 

fascism, så att vi kan få detta överstökat”. Liberaler förespråkar re-

dan individualism och invididens frihet, och tar därför avstånd från 

rasism och fascism. De stödjer kapitalism, i betydelsen en ekonomi 

någorlunda fri från statliga ingrepp, av samma grundorsak som de 

inte stödjer rasism och fascism. 

 

Kampen och våldsvänstern (24 dec 2013) 

Fanny skriver om kamp och försoning.196 

Hon påstår att det ”talas om att människor som kämpar emot 

rasism, sexism och kapitalism ska ‘lägga ner sina vapen’ och ‘förso-

nas’ med de som förtrycker oss”. Det är kanske hur hon upplever 

det, men det är knappast hur de som tar avstånd från våldsvänstern 

upplever det. Deras position karakteriseras mer korrekt så här: de 

vill att vänstern slutar hota och misshandla oliktänkande. 

Hon säger att det handlar om ”att skapa ett samhälle som är bra 

för alla att leva i, såväl män som kvinnor, arbetarklass som kapita-

lister och så vidare”. Det är måhända det rationaliserade slutmålet, 

även om hon uttalar sig i skarpt negativa ordalag om både män och 

kapitalister. Men det enda som faktiskt uppnås, är att man hotar 

och misshandlar människor för att de tycker annorlunda. 

                                                 
196 arsinoe.se/kamp-kommer-for-forsoning/ 
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Hon menar att ”de flesta vill nog mest bara leva utan att bli ut-

satta för förtryck”. För all del. Därför låter de flesta bli att försöka 

definiera nära nog all mellanmänsklig kontakt som förtryck, och 

därför undviker de i allmänhet våldsamma personer eller situationer. 

Framförallt låter de bli att använda våld mot människor bara för att 

de uttrycker en avvikande åsikt. 

 

Funktionshinder och vaginala orgasmer (24 dec 2013) 

Lady Dahmer skriver om sex och erektil dysfunktion.197 

Hon citerar en nyhetsartikel om ett par som betalar 1 500 kr i 

månaden för att kunna ha sex, då mannen behöver mediciner mot 

erektil dysfunktion. Hennes reaktion? ”Buhu jag kan inte använda 

kuken. Nähä?” Och på Instagram skriver hon så här: ”Så jävla trött 

på cismän o deras värdefulla heliga kukar som ska värnas till varje 

pris.”198 Jag kan inte undgå att dra en parallell till vad Fanny 

Åström skrivit mot funktionshindrade (s. 93). 

Hon skriver att ”kvinnor inte får orgasm vid samlag ses som 

normalt och nåt vi får finna oss i”. Ja, bl.a. feminister har arbetat för 

att öka medvetenheten om att kvinnor sällan kan få orgasm enbart 

genom penetration. Och nu är det istället något negativt om det ses 

som normalt? 

Hon hävdar att ”kvinnomedicin brukar ju inte prioriteras pre-

cis”. Källa? 

Hon undrar om vi kan föreställa oss ”att en man skulle finna sig 

i” att bara få orgasm under vart tionde samlag. Jadå, t.ex. om det 

var svårt eller omöjligt för mannen att göra det. Nu är det i regel inte 

så, och det handlar inte om någon patriarkal eller sexistisk konspi-

ration utan om stimulans. 

                                                 
197 ladydahmer.nu/sex-funkar-bara-om-kuken-star/ 
198 instagram.com/p/iSC1zvsk0t/ 
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Hon raljerar över att ”så fort en man inte får stånd eller utlös-

ning så ska vi genast stoppa pressarna för oj ojoj så synd det är om 

mannen som inte får eller kan knulla när han vill”. Artikeln handlar 

inte om erektil dysfunktion per se, utan om den enorma summa 

pengar paret betalar för att kunna ha sex. I en relation är man också 

två om sexlivet. Det är inte bara mannen som upplever erektil dys-

funktion som ett problem. 

Hon avslutar med att alla ”blir upprörda och skyndar till und-

sättning om man vågar antyda att problemet kanske är penetrat-

ionsnormen och kukfokuset”. Ja, det är väl rimligt, med tanke på att 

hon uttrycker sig raljant och nedlåtande om en specifik persons 

funktionshinder, och om hur ett specifikt par väljer att lösa problem 

i sexlivet. Det är ganska osympatiskt att trycka ner människor för 

att göra någon politisk poäng. 

 

Betyder Vit Jul att föräldrar är onda? (24 dec 2013) 

Fanny skriver om vit jul.199 

Hon uppmärksammar IOGT-NTO:s Vit Jul-kampanj, som i en-

lighet med hennes egna värderingar förespråkar nykterism.200 Ändå 

ser hon den som ”problematisk på flera olika sätt”. 

Hon ogillar att kampanjen anspelar på föräldraroller och barn-

familjer. Och visst gör den det. Dess huvudsakliga budskap är att 

föräldrar skall låta bli att dricka alkohol under julhelgen, för att ju-

len tillhör barnen. Varför är det ett problem, givet att hon också tar 

avstånd från alkohol? ”Jag vet inte… det känns bara så jävla märk-

ligt.” 

Hon skriver att kampanjen ”skuldbelägger alkoholiserade föräld-

rar för att de inte kunnat ta hand om sina barn”. Nja, på sin höjd 

indirekt, genom att ta avstånd från alkoholism. Men inte bör man 

                                                 
199 arsinoe.se/vit-jul-2/ 
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väl låta bli att ta avstånd från alkoholism, bara för att alkoholister 

kan känna skuld? Kampanjen riktar sig dock inte till alkoholister, 

utan till alla myndiga personer som gärna ser berusning som en del 

av julglädjen. 

Hon säger att alkoholiserade föräldrar är ”en samhällsfråga och 

inte en fråga om hur enskilda föräldrar varit ‘onda'”. Kampanjen 

talar över huvud taget inte om ondska. Visst kan man betrakta det 

som en samhällsfråga, men det hindrar ju inte att enskilda personer 

har ett ansvar för sitt drickande. Personligen är jag dock fundamen-

talt oenig med Vit Jul och uppskattar alkohol i måttliga mängder. 

Hon ”diskuterar gärna alkoholnormen, hur det anses helt okej 

att högljutt sjunga snapsvisor inför barn”. Varför skulle inte det vara 

okej? Om hon menar att barn skulle ta skada av att höra snapsvisor, 

får hon nog backa upp det med forskning. 

Hon menar att det är ”stor skillnad på att problematisera ‘van-

liga’ människors överdrivna konsumtion, riskbruk och så vidare och 

alkoholism”. För all del. Kampanjen gör det förra, men inte det se-

nare. Hon säger också att man inte kan ”lägga samma ansvar på en 

individ som faktiskt är sjuk”. Nej, det är sant. Kanske är det därför 

som Vit Jul inte riktar sig till alkoholister. 

Hon hävdar att alkohol ”är obehagligt och skadligt oavsett”. 

Obehag är en subjektiv känsla, och det får väl antas vara rimligt, att 

de som dricker alkohol inte ser det som obehagligt. Att alkohol 

skulle vara skadligt oavsett strider mot fakta. Det rådande forsk-

ningsläget tyder på att måttlig alkoholkonsumtion kan ha positiva 

hälsoeffekter, genom att bl.a. motverka hjärt- och kärlsjukdomar och 

minska risken för alzheimer och diabetes.201 

Hon ogillar att Vit Jul ”hyllar kärnfamiljsjulfirandet som något 

slags ideal”. Nej, det gör den inte. Den möter bara den verklighet 
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som finns där ute. Att barn i allmänhet bor och firar jul med föräld-

rar och andra vuxna. 

 

Victoria’s Secret intar julaftonsteve (25 dec 2013) 

Hej Blekk! skriver om Victoria’s Secret’s Fashion Show.202 

Hon säger att kvinnan ”går där på catwalken, till för andras 

ögon, för att betraktas och bedömas”. För all del. Om man väljer att 

se det så, finns det stöd för det. Men det är ett perspektiv som inte 

delas av alla, och det bör man vara medveten om och ha förståelse 

för. 

Hon menar att kvinnan går där ”som en normaliserad ‘sexig 

produkt’ som ingen tycks reagera över”. Det har varit flera som rea-

gerat, men när man inte gjort det, kan det ju bero på att man inte 

delar hennes syn på saker och ting. Många människor ser t.ex. inget 

fel i eller problem med sexighet, och betraktar därför inte dessa 

kvinnor som några ”produkter”. 

Hon skriver att det här inte är ”vad folket vill ha”, för att det är 

”en produkt av” ett ”kapitalistiskt och patriarkalt samhälle”. Jag ser 

inget nödvändigt motsatsförhållande mellan vad folk vill ha, och att 

samhället är kapitalistiskt och patriarkalt (om vi nu medger att det 

är det). Om det fanns ett sådant, skulle det ju innebära att allt som 

existerar i samhället är saker som folk inte vill ha. Själv har jag ing-

en aning om ifall folk ville se VSFS på julafton, och det har nog inte 

Hej Blekk! heller. Några tittarsiffror verkar inte ha offentliggjorts än. 

Hon undrar var ”showen med män i underkläder” är, om VSFS 

”nu är en sådan cool och fräck show”. Om folk gillade VSFS, följer 

det inte nödvändigtvis att de också vill se ett motsvarande program 

med män. Om de vill det ställer jag samma fråga som Hej Blekk! gör. 

Var är de sexiga halvnakna männen? 
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Hon påstår att ”den nakna, objektifierade och sexualiserade 

kvinnokroppen är normaliserad”. Den här typen av påståenden visar 

återigen en oförståelse för att hon utgår från ett visst perspektiv som 

inte delas av alla. Det är ett ideologiskt ställningstagande, som delas 

av de som delar samma ideologiska premisser. Andra människor 

upplever och förstår t.ex. VSFS på andra sätt. Man bör inte vara så 

snar att kräva tolkningsföreträde för sitt eget perspektiv. 

Hon tror att barn lär sig ”att en kvinnas kropp ska vara redo att 

betraktas på bästa sändningstid på julafton”. Men det är en typ av 

fördömande ideologisk tolkning som barn behöver vara lite äldre 

innan de kan göra. Det enda icke-ideologiska de kanhända snappar 

upp är att kroppar och mode är lika okej som Kalle Anka (försåvitt 

Kalle anses okej).203 

 

Städhjälp är ett arbete bland andra (25 dec 2013) 

Burgschki skriver om städhjälp.204 

Hon säger att städhjälp ”i hög grad visar på ett samhället domi-

nerat av en skev livsstil”. Vilken livsstil är det? I allmänhet bör man 

vara försiktig med att kritisera hur andra människor väljer att leva 

sina liv. Vi värderar olika saker olika mycket, av olika skäl och på 

olika sätt. Såvida det inte finns en direkt koppling mellan livsstil och 

att man skadar sig själv eller andra människor bör man visa accep-

tans — är min egen utgångspunkt. 

Hon tror inte ”att det är hälsosamt att inte ta hand om den 

smuts man skapar”. Men när gjorde vi någonsin det? Vi förlitar oss 

på andra människor som tömmer våra soptunnor och papperskor-

gar; som håller rent på gatorna och bemannar våra reningsverk. På 

sin höjd tar vi hand om den smuts vi skapar, genom att flytta den 
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från vår lägenhet till sopnedkastet eller ner i avloppsrören. Efter det 

är den någon annans problem. 

Hon menar att det bara är ”ett par gradskillnader ifrån att ha 

någon anställd för att tvätta sig och torka sig i röven”. Kan så vara. 

Det uppfattar vi i allmänhet som för privat eller för genant, och före-

drar därför att göra det själva. Men av att vi inte vill betala någon för 

att torka oss i röven, följer ju inte att vi också är ovilliga att betala 

för städhjälp i bostaden. 

Hon påpekar att ”du är alltså beredd att betala för att slippa 

göra vissa saker du kan göra själv”. Ja. Det är vi alla. Hela tiden. Vi 

går på restaurang istället för att laga hemma. Vi köper bröd istället 

för att baka. Vi köper kläder istället för att sy upp dem. Vi köper 

cyklar istället för att gå, grävmaskiner istället för spadar och tvätt- 

och diskmaskiner istället för att rengöra för hand. Är detta verkligen 

något negativt? 

Hon hävdar att du inte köper ”expertis du saknar” utan ”köper 

dig fri från något jobbigt”. Javisst. Det är något positivt. Eller plane-

rar du också att åka med soptunnan till tippen själv, och ersätta 

vattentoaletten med ett torrdass — för att du kan trots att det är 

jobbigt? Men det handlar inte bara om det. Det handlar om tidspre-

ferens. Behöver vi inte lägga tid på detta arbete, kan vi lägga den på 

något mer produktivt. Det är den principen som möjliggör en högre 

allmän levnadsstandard. 

Hon invänder att städhjälp hindrar att ”män och kvinnor delar 

lika på sysslorna”. Visst. Men inte för att kvinnan tvingas utföra fler 

sysslor, utan för att det inte finns några sysslor att dela lika på. 

Jämlikhetstanken kräver väl ändå inte att det måste finnas städ-

sysslor att utföra? 
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När julen inte blir genusmedveten (26 dec 2013) 

Hit och dit och tillbaka igen skriver om oönskade julklappar.205 

Hur skall man som förälder reagera, när någon som inte är ”ge-

nusmedveten” får för sig att ge en docka till flickan och en lek-

sakspistol till pojken? Skall man kanske slänga dem i soporna, eller 

bränna dem under rituella former? Nej, förvisso inte. Istället skall 

man göra så här: 

 

Kanske flickan får en söt prinsessklänning? – Ha på den ute och känn 

hur vinden sliter i kjolarna ju fortare man springer. Kanske pojken får 

en monster truck? – Bädda ner den tillsammans med dockorna och 

läs en godnattsaga för den. Kanske flickan får en pluttenuttig docka? 

– Lek läkare, kör den i ambulansen, träna kroppsdelar. Kanske poj-

ken får en leksakspistol? – Läs en bok om Vilda Västern och USA:s 

historia och prata om indianer (och kolonialism, om man är riktigt 

hard core). 

 

Min egen inställning? Att låta saker och ting komma spontant, istäl-

let för att skohorna in sitt ideologiska perspektiv som om det alltid 

måste ta plats. Nej, till skillnad från vissa kritiker tror jag inte att 

genusteorier skadar barn. Barn är inte så formbara som vi ibland 

kan tro, eller rättare sagt, de blir strax äldre och börjar reflektera 

självständigt över vad vi lärt dem. Ibland tänker de fel i brist på erfa-

renhet och ibland tänker de rätt i kraft av ungdomens övertygelse — 

i vilket fall tänker de. Åtminstone när de växer upp i ett relativt fritt 

västerländskt land, där de hela tiden kommer i kontakt med olika 

idéer, perspektiv och resonemang. 

Det jag snarare reagerar mot är den självgoda attityd med vilken 

man kallar sig medveten. Man kan vara medveten om att det existe-

rar olika könsroller i samhället, men det här handlar om att aktivt 
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anstränga sig för att bryta mot dem. Det är inte detsamma som 

medvetenhet. Det är att se saker ur ett visst perspektiv. En överty-

gelse. En ideologi. Om du lär ditt barn att det existerar olika köns-

roller, och att det finns möjlighet att bryta mot dem om man vill, kan 

vi tala om en genusmedveten uppfostran. Lär du å andra sidan ditt 

barn att bli en normbrytare (eller snarare att de nya normerna är 

bättre än de gamla), talar vi om en genusideologisk uppfostran. Det 

rör sig om en hopblandning av vara och böra. 

 

Att vara liberal antirasist (26 dec 2013) 

Fanny skriver om liberala antirasister.206 

Eller rättare sagt om en karikatyr av dito. Denne karikatyr sä-

ger: ”Jag skulle vara en oerhört engagerad antifascist om det inte var 

för att jag en gång hörde en säga något dumt om liberaler. I min or-

ganisation är vi alla individer så jag tar inte ansvar för vad någon 

annan säger.” 

Det egentliga problemet är det finns en gräns för vilka rörelser 

och ismer man vill förknippa sig med, även om man håller med dem 

på väsentliga punkter. Du kanske är övertygad antifascist, men får 

svårt att sympatisera med t.ex. RF/AFA. Det beror inte på att du 

gillar nazister, men du vill inte ta på dig en rånarluva och gå ut och 

misshandla oliktänkande på kvällarna (eller acceptera att andra gör 

det). Feminismen lider av samma typ av problem. Du kanske håller 

med om många feministiska idéer, men vill inte förknippas med ha-

tet och våldsromantiken som feministiska röster ofta ger uttryck för. 

Men vet ni vad? Det går utmärkt att vara antifascist utan att gå 

med i ironiskt fascistiska organisationer, och kallar man sig t.ex. 

liberalfeminist blir man sällan förknippad med ”utrota alla män”-

feminister. Det går alldeles utmärkt att hysa dessa övertygelser och 

samtidigt ta avstånd från det man inte accepterar. 
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Feministiskt medveten och kunskapskrav (26 dec 2013) 

Fanny skriver om Zlatan-affären.207 

Hon anger vad hon kräver av män i en lista med tre punkter. 

Bara tre? Hon brukar ju ställa långt fler krav på män än så! Den 

första punkten säger att män inte skall ”nedvärdera kvinnor som 

sysslar med samma saker som de själva gör”. För all del. Det är rim-

ligt. Den andra punkten kräver att män ”inte ska ägna sig åt till ex-

empel hustrumisshandel/våldtäkt”. Absolut. En ren självklarhet 

både för mig och för de flesta människor. Den tredje kräver att män 

”inte på något annat vis aktivt spär på kvinnoförtrycket”. Svårare att 

ta ställning till, eftersom hon betraktar nästan all mellanmänsklig 

kontakt som på ett eller annat sätt förtryckande. 

Hon säger att det är ”varken naivt eller orimligt att tycka att 

män ska behandla kvinnor som människor”. Nej, inte orimligt alls. 

Bara man samtidigt kommer ihåg att feminismen är en ideologi med 

en uppsjö av teorier och resonemang som sträcker sig bortom att 

kvinnor skall behandlas ”som människor”. 

Hon förväntar sig inte ”att män ska vara feministiskt medvetna”, 

vilket de ju inte är ”eftersom vi fortfarande lever i detta patriarkat”. 

Jag skrev om hur ordet medveten används senast igår (s. 160). Man 

kan vara medveten eller omedveten om t.ex. vetenskapliga resultat 

eller historiska fakta, men feminismen är en ideologi. Den handlar 

inte bara om att vara medveten om något. Den handlar om att ha en 

viss moralisk övertygelse om hur människor bör agera och (kanske 

men inte nödvändigtvis) hur samhället skall inrättas. Sluta ge sken 

av att ideologisk övertygelse handlar om medvetenhet, som om alla 

skulle hålla med om de bara visste tillräckligt mycket. 
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Hon tycker att ”det är ett rimligt krav att ställa”, att män ”ska 

ha grundläggande feministiska kunskaper”. Men själv saknar hon 

ofta kunskaper om det hon uttalar sig om, och verkar vara ointres-

serad av att ta reda på hur det ligger till. I samband med Quick-fallet 

har hon uttalat stöd av teorin om bortträngda minnen (s. 68). Hon 

har trott att raketforskning bara existerar för att det är ”coolt”, och 

inte för att det ger oss något av betydelse (s. 64). Hon har påstått att 

Marx inte skrev om kolonialismen, trots att hans texter om kolonial-

ism samlats i en hel egen volym — under titeln On Colonialism (s. 

82). Fanny fäster utan tvivel stor vikt vid den kunskap hon kan de-

ducera fram ur feministisk teori, men vetenskapliga eller historiska 

fakta är inget hon bemödar sig med att studera, eller ens googla.. Så 

varför ställa krav på andra att ha kunskap om hennes eget intresse-

område? 

 

Kort historielektion om könsroller (26 dec 2013) 

Fittjournalen skriver om romantik.208 

Hon framhåller väsentligen tre teser: 

 

1. Att vi en gång i tiden levt som grottmänniskor. 

2. Att vi varit men inte längre är jägare och samlare. 

3. Att dagens könsroller överlevt i obruten form genom mänsk-

lighetens historia. 

 

1. Feminister reagerar ofta mot stereotyper. Fittjournalen reagerar 

mot en stereotyp i just det här inlägget. Så låt oss avliva myten om 

den stereotypa grottmänniskan. Människan har aldrig i någon större 

utsträckning levt i grottor. Och hon har aldrig varit det slags männi-

ska som vi allmänt menar när vi talar om ”grottmänniskor”: håriga, 

aggressiva och ointelligenta varelser klädda i djurhudar och beväp-
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nade med stora knölpåkar. Grottmannen som slår ner sin kvinna 

och släpar in henne via håret. Det är en historiskt inkorrekt nidbild 

som aldrig existerat.209 

2. Vi lever inte längre i ett jägare-samlare-samhälle, och det har 

vi inte gjort sedan jordbruket introducerades under neolitikum. Men 

eftersom Fittjournalen vill att kvinnor skall ”kunna avfärda sin roll 

som samlare”, utifrån denna historiska kontext, behöver något på-

pekas: vi är alla fortfarande samlare. Det är jakten som gett vika för 

jordbruk och boskapsskötsel. Men vi samlar aktivare än någonsin. 

Vi fyller inte bara våra kylar och frysar, utan samlar på oss en 

mängd olika saker som saknar motstycke i historien — för att vi 

aldrig tidigare haft det välstånd vi har idag. Att avfärda sin samlar-

roll blir av naturliga skäl svårt. 

3. Hon menar att dagens könsroller, något akronistiskt, har 

överlevt ”två världskrig, barocken, romantiken, renässansen, hur vi 

rest genom medeltiden, stannat på stenåldern…”. Det är helt enkelt 

historiskt felaktigt, och det finns så många exempel på motsatsen att 

det är svårt att välja ut dem. Könsroller förändras precis som alla 

andra kulturella betingelser förändras. Börja här.210 

 

Att skänka till fattiga är inte obehagligt (27 dec 2013) 

Fanny skriver om att ge mat till tiggare.211 

Hon menar att det är bättre att ge tiggare pengar än mat, och 

det håller jag i allmänhet med om. Det är inte bara missbruk som 

leder till hemlöshet. Andra vanliga orsaker är t.ex. att ett förhållande 

eller korttidskontrakt tagit slut, psykisk sjukdom, våld i hemmet 
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och/eller allmän bostadsbrist.212 Däremot håller jag inte med om 

hennes skarpa fördömande av folk som skänker mat. 

Hon tycker att det ”känns som en väldigt obehaglig typ av för-

mynderi” som är ”föga sympatiskt”. Hur kan det vara osympatiskt 

och obehagligt att skänka mat till tiggare? Det är kanske inte det 

bästa man kan skänka, men så vad? Skänker du en tia, är det 

sämre än en femtiolapp, som är sämre än en hundring, och så vi-

dare. Och varje penninggåva är sämre än att erbjuda tiggaren tak 

över huvudet, vilket du har all möjlighet att göra om du inte själv är 

hemlös. Nej, det är inte obehagligt och osympatiskt att skänka mat 

till tiggare. Attityden att det skulle vara det kan man däremot säga 

ett och annat om. 

Hon säger att de som skänker mat ”har liksom bestämt på för-

hand vilka ändamål som är okej, utifrån sin egen världsbild och si-

tuation”. Javisst. Det är en bedömning vi alltid gör när vi skänker till 

fattiga. Skall vi skänka till tiggaren på gatan, till cancerfonden, till 

något land som drabbats av en naturkatastrof — vad skall vi priori-

tera? Och hur vill vi att det vi skänker används? Vilken nytta skall 

våra pengar ge för de behövande? Det är viktiga frågor att ställa, om 

man inte bara vill känna sig duktig utan också hjälpa bäst där det 

behövs mest. 

Hon skriver att det ”faller sig ganska naturligt” för henne, att 

tiggare ”kan ha ett behov av att fly verkligheten”. För all del. Men de 

har ett långt större behov av att hantera verkligheten, för att med lite 

tur och andras hjälp kunna skapa en hållbar tillvaro. Att som med-

hjälpare ta hänsyn till detta behov är inte obehagligt eller osympa-

tiskt, även om det innebär att ens gåva blir mindre än optimal. 
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Att bekämpa rasism med rasism (27 dec 2013) 

Fanny skriver om liberalism och antirasism.213 

Hon säger att ”den allra mesta rasismen sker omedvetet” och in-

går ”i ett globalt förtryckssystem”. Vi måste fråga oss vem som ”tjä-

nar på den rasistiska världsordningen” och vilka ”krafter som upp-

rätthåller den”. Verkligen? Det här är precis samma premisser, reso-

nemang och retorik som används av konspirationsteoretiker när de 

uttalar sig om t.ex. 9/11, månlandningen, Obamas födelseland, Area 

51 eller mordet på JFK. En världsordning som upprätthålls av 

dunkla krafter, och som de flesta är omedvetna om. Teorin om falskt 

medvetande har vi förstås fått av Marx. 

Hon konstaterar att om man följer liberalers logik, är det ”väns-

tern som är problematisk i liberalers ögon” för att den talar ”om ras, 

om hudfärg” och ”delar upp folk i olika grupper beroende på färg”. 

Ehm, ja. Utan tvivel. Hon har anklagat vita som grupp för förtryck 

(s. 39), sagt att man inte bör alliera sig med vita, och rentav själv 

sagt att hon ägnar sig åt rasistiska beteenden (s. 101). Det finns inte 

mycket att tillägga. 

Hon påstår att det för liberaler är ”höjden av rasism” när väns-

tern säger ”att människor har olika livssituationer beroende på utse-

ende”. Inte höjden av rasism, så mycket som definitionen av rasism. 

Vänstern säger inte bara att folk har ”olika livssituationer beroende 

på utseende”. Det är ett sakpåstående som kanske stämmer eller 

inte stämmer. Den (eller i varje fall de mer radikala delarna av den) 

talar också nervärderande om människor med en viss hudfärg. 

Fanny vädjar i sitt inlägg till konstruktiv antirasism, men kräver 

verkligen konstruktiv antirasism att man själv ägnar sig åt rasism? 

Hon menar att vi har ”ett globalt system som bygger på väst-

världens exploatering av före detta kolonier, vilket gör att vi kan roffa 

åt oss tillgångar, billig arbetskraft och så vidare”. Nej, det är en skev 
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verklighetsbeskrivning. Både västvärlden och ”tredje världen” tjänar 

på import och export. Det är (till skillnad från t.ex. bistånd) en 

grundläggande förutsättning för att dessa länder skall kunna resa 

sig ur fattigdom. 

Hon hittar rasism även hos ateister, som oftare kritiserar ”pro-

blem inom islam än inom kristendom”. Att kritisera religion är inte 

rasism. Att islam i högre grad än kristendom kritiseras, har förmod-

ligen ganska mycket att göra med att islam i större utsträckning 

används för att motivera förtryck. Det är f.ö. en god anledning även 

för feminister att kritisera islam, och den politik som förs i mus-

limska teokratier. 

Hon säger att det är ”väl fint att liberaler tycker att alla är lika 

mycket värda” men det bör inte ”lyftas upp till ett ideal kring hur 

antirasistiskt arbete ska bedrivas”. Alla människors lika värde, inte 

ett ideal för antirasistiskt arbete? Kommentar känns överflödig. 

 

Feminismen och vetenskapsföraktet (28 dec 2013) 

Fanny skriver om nördbegreppet.214 

Hon undrar vilket slags nörderi som anses betydelsefullt. Är det 

kvinnors nörderi beståendes av ”typ smink, mode eller kanske in-

redning”, eller är det mäns nörderi beståendes av ”typ ‘coola grejer i 

rymden'”? Det är en fråga som lyckas förnedra bägge könen jämlikt. 

Kommer ni ihåg när hon i början av månaden skrev att rymdraketer 

nog bara anses viktiga för att patriarkatet tycker det är ”coolt” (s. 

64), tydligen okunnig om att raketer är en förutsättning för dagens 

kommunikationssamhälle — inkl. det internet hon bl.a. använder för 

att blogga och twittra? Även om vetenskap är en patriarkal fiende 

enligt somliga feminister och genusideologer, är det för oss andra 

något oerhört intressant, betydelsefullt och praktiskt användbart. 

                                                 
214 arsinoe.se/min-inre-nord/ 
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Och här är några kvinnor som rentav prioriterat det över ”typ smink, 

mode eller kanske inredning”.215 

Hon ”antar” att hennes ”inre kommunist- eller feministnörd” 

inte räcker, utan att det handlar om ”något lite mer rumsrent nör-

deri”, d.v.s. ”typ ‘vetenskap’ eller någon jävla tabell”. Det måste vara 

kämpigt att förakta vetenskap, när vi lever i en tid där större delen 

av världen betraktar forskning, empirisk kunskap och teknologi som 

något positivt. Men nu råkar det vara så att vi inte behöver anta nå-

got. Det nummer av Platsjournalen hon refererar till finns online, 

och om ”nördens revansch” kan vi läsa på sid 6.216 De sju tipsen är: 

lyft fram dina specialkunskaper, använd ditt detaljminne, kom ihåg 

att du är smart, du lär dig snabbt, ensam är stark, du kan fokusera 

på en sak, och var stolt över dig själv. Två av punkterna berör i och 

för sig manualer och tabeller, men det är bara exempel och inte 

själva poängen. 

Även om man tycker att vetenskap är patriarkalt, kan man väl 

åtminstone läsa den källa man tänker blogga om? 

 

Fattigdom och välgörenhet (28 dec 2013) 

Fanny skriver om att skänka till välgörenhet.217 

Hon säger att det ”är ingen förlust för de flesta” att ”skänka bort 

ett par kronor”. För all del. Men det går stick i stäv mot vad hon 

skrivit om ekologisk mat (s. 53), som var ett hån mot alla de som 

inte har råd att betala ett par kronor mer. 

Hon hävdar att ”det stora flertalet ger ju inte pengar”. Enligt vil-

ken källa? Enligt generalsekreteraren för Frivilligorganisationernas 

Insamlingsråd skänker 2 av 3 svenskar till välgörenhet.218 Hennes 

                                                 
215 en.wikipedia.org/wiki/List_of_female_scientists_before_the_21st_century 
216 arbetsformedlingen.se/download/18.5f0bc314275458655155d/pj5051+2013.pdf 
217 arsinoe.se/det-handlar-inte-om-snalhet-det-handlar-om-att-halla-fast-vid-en-illusion/ 
218 expressen.se/kvp/tva-av-tre-svenskar-ger-pengar-till-valgorenhet/ 
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påstående tycks alltså felaktigt, med reservation för att källan är 

från 2008. 

Hon säger att det ”hade liksom varit helt okej att bara inte ge” 

pengar, utan att försöka urskulda sig. Verkligen? Igår skrev hon att 

det var obehagligt och osympatiskt att skänka mat istället för pengar 

(s. 164). Idag skriver hon att det är okej att inte ge något alls. Hur 

kan det vara mycket värre att skänka mat till fattiga, än att inte 

skänka något alls? 

Hon hävdar att välgörenhet tvingar ”en att inse vilket vidrigt 

samhälle vi lever i där vissa har det relativt gott ställt och andra 

tvingas leva på allmosor”. Tänker vi ett steg längre, inser vi motsat-

sen. Vi lever i ett samhälle med 9,5 miljoner inv. där bara några tu-

sen lider av akut bostadsbrist och där svält är ett i princip okänt 

fenomen.219 Det är inte vidrigt utan tvärtom alldeles fantastiskt. 

 

Bloggen som hinder i yrkeslivet (28 dec 2013) 

Fanny skriver om yrkeslivet.220 

Hon berättar att folk ibland undrar hur hennes bloggande på-

verkar möjligheterna att komma in i arbetslivet, och hon säger att de 

”försöker skrämmas” som om arbetsköpare hade en ”rättfärdig auk-

toritet över våra liv”. Men det är en orimlig tolkning. Hon ser en 

enorm konflikt mellan anställare och anställd, men det är det inte 

säkert att andra gör. De flesta förstår i alla fall att arbete är samar-

bete, och anstränger sig för att både få och erbjuda nytta på sin ar-

betsplats. Det handlar nog inte heller så mycket om vilka värdering-

ar man ger uttryck för, och mer om huruvida man framstår som en 

person som kan vara trevlig, samarbeta med andra och anförtros 

med ett visst mått av ansvar. 

 

                                                 
219 socialstyrelsen.se/hemloshet/omfattning 
220 arsinoe.se/att-tvinga-in-andra-under-arbetslinjen/ 
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Radikalfeminismen: ett summa summarum (29 dec 2013) 

Fanny tror att hon listat ut vem jag är.221 

Kanske har hon det, och kanske inte. Jag har inte ansträngt 

mig för att försöka bibehålla absolut anonymitet. Även om jag skri-

ver under namnet Tenebrism, har jag pö om pö nämnt saker som 

gör att det borde vara enkelt att ”avslöja” mig. Jag har även outat 

mig offentligt i sammanhang bortom bloggen. Det spelar egentligen 

ingen större roll. 

Så vad skriver hon om den här bloggen? Inte mycket i sak. Hon 

anklagar mig för att vara en stalker, men då får man väl utgå från 

att alla är stalkers som regelbundet läser hennes blogg. Hon ankla-

gar mig för att vara antifeminist, vilket jag inte är. Hon medger att 

det inte rör sig om hat/hot, och det är bra, för jag hatar inte Fanny 

och skulle inte för mitt liv vilja hota henne. Däremot tycker jag att 

det är tråkigt när kritik i sak och hat/hot ges en sådan samman-

koppling. 

Hon säger att jag bidrar till en hätsk stämning, vilket jag har 

svårt att hitta exempel på. Hur brukar f.ö. radikalfeminister reagera, 

när någon påpekar att de beter sig hätskt mot andra? Ofta blir de 

hånade och förlöjligade, särskilt bakom deras rygg på Twitter. Hon 

hävdar att den här bloggen försätter henne i en riskfylld situation, 

vilket knappast stämmer. Jag skulle inte lyfta så mycket som ett 

lillfinger mot henne, och ingen i kommentarsfältet har hotat henne, 

utan på sin höjd kommit med någon hånfull gliring. Ni vet, sådana 

som radikalfeminister sätter i system att vända mot andra. Framför 

allt handlar det om att demonisera oliktänkande. De är aldrig upp-

riktigt kritiska för att de bryr sig om vad som stämmer och inte. De 

är alltid ute efter att förtrycka, skada och utsätta andra för livsfara. 

Avslutningsvis säger hon att det är ”oerhört oansvarigt” av femi-

nister att kommentera på den här bloggen. De enda som gjort det 

                                                 
221 arsinoe.se/obehagligt-stalkerbeteende-hos-antifeminist/ 
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har varit Sara Schmenus och Burgschki, och jag antar att det är den 

förra hon åsyftar. Det är tydligen att ”aktivt stötta” mig, vilket är en 

av de attityder jag kritiserat här. Attityden att man inte får prata 

med oliktänkande utan att bli betraktad som en oerhört oansvarig 

supporter av en upplevd fiende. Inte ett ord ägnas åt vem som haft 

rätt i sak, i de specifika frågor det handlat om (t.ex. heterohat). Det 

anmärkningsvärda är att en av de egna växlat ett par ord med fien-

den, inte vad som faktiskt sades. I det avseendet är radikalfemin-

ismen mer som en religiös sekt, än som en levande rörelse för kvin-

nans fri- och rättigheter. 

”Vad är det som driver människan, liksom?” Tja, ett allmänt in-

tresse för olika tänkesätt och typer av retorik, det har roat mig för 

tillfället, och jag tycker om att skriva. Dessutom har jag lärt mig en 

hel del under de här ca 1½ månaderna. Jag har lärt mig att confir-

mation bias sätts i system. Man tolkar allt genom utgångspunkten 

att man måste ha rätt. Jag har lärt mig att rationalism spelar en 

avgörande roll. Det vill säga härledning från resonemang, utan ett 

behov av att granska fakta och empiri. Och demoniseringen. De som 

framför invändningar är antifeminister, kvinnohatare, patriarkatets 

hantlangare, förtryckare och någon som p.g.a. sitt oliktänkande 

måste hånas och förlöjligas. Att någon skulle komma med uppriktig 

kritik går inte att föreställa sig. Dubbelstandarden. Den är oerhört 

viktig, för utan den skulle man löpa risken att trängas in i ett logiskt 

hörn. Både att hålla upp dörren för en kvinna, och att inte göra det, 

måste kunna betraktas som förtryck. Så fort inte både A och icke-A 

kan betraktas som förtryck uppstår problem. 

Men visst. Det är inga revolutionerande insikter. Jag har disku-

terat mycket med bl.a. kreationister och 9/11-truthers, och grund-

dragen i retorik och tänkesätt har mycket gemensamt. Allt tolkas 

från utgångspunkten att man själv har rätt, de som har något att 

invända misstänkliggörs, och man uppfinner inbördes ad hoc-
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resonemang för att fylla luckor och undvika återvändsgränder. Det 

egentligen mest fascinerande, är att Fanny vänder sig till någon vän 

och rentav till Researchgruppen (!) för att försöka lista ut vem jag är. 

Hon kunde bara ha frågat mig. Men hellre ber hon någon att göra 

intrång på en kritikers plattform, än att växla ett par ord med fien-

den. Trots att vi faktiskt växlat ganska många ord i det förflutna, när 

hon drev intefanny-bloggen som jag rentav tyckte var ganska vettig. 

Men jag har lärt mig något annat också. Att det finns många 

”icke radikala” feminister som tar avstånd från manshat, heterohat, 

fascism och rasism. Och som rentav tycker att vetenskap och empiri 

är viktigt, även när den inte verkar stödja de egna slutsatserna. Om 

några bidrar till att skapa en positiv kvinnosyn är det ni. Ni vet vilka 

ni är. 

 

 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/fscreen.jpg
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I själva verket har den här bloggen hela tiden syftat till att skapa 

debatt. Det är radikalfeministerna själva som är ointresserade av 

debatt. De stänger sina kommentarsfält för oliktänkande, eller väg-

rar svara på deras frågor eller invändningar. Om de inte gjort det, 

hade den här bloggen aldrig blivit till. Saklig diskussion är också 

något som radikalfeminister avfärdar som ”god ton”, vilket anses 

negativt. Minst lika negativt vore det om jag istället slängde in ett 

”jävla” här och var, och mötte manshat med kvinnohat. Både A och 

icke-A måste fördömas samtidigt, annars uppstår logiska falluckor. 

 

 

 

Och Lady Dahmers reaktion mot kritik är förstås att vilja polisan-

mäla den. Det är helt korrekt svårt att få till en brottsrubricering när 

det inte rör sig om brottslighet. Jag tror inte att ”det är en anonym 

person som kritiserar min blogg på internet” skulle tas emot med 

annat än en tröttsam suck, eftersom Sverige har grundlagsskyddad 

yttrandefrihet. Dessutom tycker Fanny att poliser är äckliga kräk, så 

jag antar att hon inte vill ha med dem att göra. 

 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/fscreen2.jpg
http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/fscreen3.jpg
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Samma som ovan. Det är förstås nödvändigt att återigen fördöma 

Sara för att hon börjat tänka annorlunda om vissa saker (vilket 

knappast varit min ”förtjänst”), och för att hon skrivit några kom-

mentarer till fienden. Lika nödvändigt är det att tala om en upptris-

sad stämning som aldrig existerat. 

 

 

 

Ni vet hur jobbigt ni tycker att det är, när feministiska män berättar 

för er hur kvinnor skall föra den feministiska kampen? Hur jobbigt 

det är när de söker patriarkal bekräftelse genom att be er tona ner 

det mest flagranta manshatet och så vidare? Tillämpa då samma 

princip åt andra hållet. Berätta inte för era kritiker hur de skall 

strukturera upp sina texter. Bemöt hellre vad som står i dem. 

 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/fscreen4.jpg
http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/fscreen5.jpg
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Att kritisera sakligt och att terrorisera anses alltså likställt. Kanske 

är det därför de så sällan själva bemöter någon sakligt? Och själv-

klart går det inte att nämna min blogg, utan att i samma andetag 

fördöma Sara för att hon skrivit några kommentarer här. 

 

 

 

Nej, man börjar väl nästan kunna ana det. Försök i alla fall? 

 

 

 

Visst tycker jag att god ton är viktigt. Jag ser oss som människor 

som tänker olika, inte som fiender i ett blodigt krig. Det är klart att 

jag skulle kunna slänga in svordomar och elakheter i texten, men 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/fscreen6.jpg
http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/fscreen7.jpg
http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/fscreen8.jpg
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skulle det verkligen göra någon av oss en tjänst? F.ö. undrar jag hur 

det står till med procenträkningen, för det är bara ca 46 % av inläg-

gen som bemöter Fannys blogg. Och anledningen till det är inte nå-

got stalkermässigt specialintresse för just henne, utan att hon skri-

vit långt fler inlägg än de andra jag också bemött. 

 

 

 

Uthängning, idioten, stalker, obehaglig, creepy, äckel och haverist. 

Tur att de inte sysslar med saklighet, för vi vet ju vilket hätsk och 

upptrissad stämning sådant skapar. Det är också intressant att hon 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2013/12/fscreen10.jpg
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tydligen blockade mig det första hon gjorde på Twitter. Varje risk för 

dialog måste elimineras på förhand. 

 

Grönt språkrör överväger landsförvisning(3 jan 2014) 

Magda Rasmusson skriver att män kanske borde landsförvisas.222 

Hon säger att ”extremhögern måste nu bestämma sig” för 

huruvida den värnar ”kvinnors rättigheter” eller vill ”skylla på in-

vandringen”. Det är alltför enkelt att polemisera mot en icke identifi-

erad motståndare som enbart kallas för ”extremhögern”. Kanske 

menar hon i själva verket sverigedemokrater? Säg det i så fall. An-

nars riskerar läsaren att tro på en fiende som kanske inte existerar, 

eller inte tar den skepnad som Magda tillskriver den. 

Hon menar att det vore ”mer lämpligt att diskutera utvisandet 

av män, snarare än invandrare”. Nu skall vi reda ut begreppen. Ut-

visning innebär ”att föra ut en person med utländskt medborgarskap 

från sitt eget territorium” (Wikipedia). Det Magda talar om är alltså 

inte utvisning, utan landsförvisning. Och landsförvisning avskaffa-

des i Sverige redan 1864.223 Ett återinförande skulle kräva ändringar 

i grundlagen. Hon tycks tala om utvisning och landsförvisning som 

utbytbara begrepp, och som om de också var lika rimliga straff. Det 

är de inte. 

Hon säger att ”det finns en grupp i samhället som man inte får 

prata om”, åsyftandes män. Får man inte? Att den här typen av text 

kan skrivas av Grön Ungdoms språkrör och publiceras på SVT:s 

hemsida besvarar väl i sig självt det påståendet. Det går alldeles ut-

märkt att hävda att män bör landsförvisas, och få det publicerat i 

större medier. Hittills har ca 1 500 personer klickat på ”rekommen-

dera”. 

                                                 
222 debatt.svt.se/2014/01/03/hur-mycket-manlighet-tal-sverige/ 
223 sv.wikipedia.org/wiki/Landsf%C3%B6rvisning 
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Hon uttrycker följande: ”Vi har alla sett dem, de har gått i våra 

skolor och vissa tvingas bo granne med dem. De är kriminella, för-

trycker kvinnor och kostar multum för både rättsväsende och skola. 

Jag talar givetvis om männen.” Jag erkänner att jag, även om jag 

inte är kriminell, ändå har gått i skolan och att jag har grannar. Tja, 

vad svarar man ens på sådant? 

Hon konstaterar att ”män står för 80 procent av alla brott”. Det 

är sant. Vad som inte nämns är hur många som inte begår brott. År 

2011 lagfördes 136 000 personer i hela Sverige, av en befolkning på 

ca 9 517 000 personer.224 Det innebär att ca 1,4 % av befolkningen 

lagfördes för brott. Totalt anmäldes 6 320 våldtäkter år 2012.225 Om 

vi utgår från att alla begåtts av unika män (vilket knappast stäm-

mer) i åldern 15-64 år, betyder det fortfarande att endast ca 0,2 % 

av alla män begått en våldtäkt. Det finns ett stort mörkertal här, 

inget tvivel om det. Och våldtäkt är ett fruktansvärt övergrepp. Det 

är fortfarande något som bråkdelen av en procent av alla män begår. 

Hon skriver att det finns ”inget forum där kvinnohatet frodas så 

livligt som där högerextrema rör sig”. Det är väl ett positivt tecken 

om kvinnohat förpassas till högerextrema grupperingar. Manshat 

kan uppenbarligen uttryckas på ett mer öppet sätt. 

Hon avslutar med att om extremhögern (vilka det nu är) ”var lite 

seriösa med att ens försöka vore det mer lämpligt att diskutera utvi-

sandet av män, snarare än invandrare”. Samma påstående som tidi-

gare en gång till. Jag vill bara ta tillfället i akt att kritisera den synen 

på invandring. Den stora majoriteten av invandrare begår inga 

brott.226 Precis som den stora majoriteten av infödda svenskar inte 

heller gör det. 

 

                                                 
224 brottsrummet.se/sv/brott-och-statistik#ANSW59 
225 bra.se/bra/brott--statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html 
226 regeringen.se/sb/d/17468 
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Till försvar för extern diskussion (3 jan 2014) 

Moralfjant skriver om kritik.227 

Hon säger att ”internkritik är viktigt” så länge det ”främjar kam-

pen”, men att det är ”fett skevt” att dryfta kritik ”med antifemi-

nister”. Det är som om jag skulle säga att liberalismen bara bör kri-

tiseras av andra liberaler, och att det är fett skevt att framföra kritik 

inför icke-liberaler. Ibland kan jag finna liberalers kritik rimligare, 

för att vi delar samma grundpremisser. Men andra bör knappast ta 

hänsyn till min uppfattning av rimlighet, när de väljer hur och inför 

vem de framför kritik. Ibland är även oppositionens kritik konstruk-

tiv. Jag tror att vi behöver röra oss bort från allianskamper mot öp-

pen diskussion även mellan oliktänkande. 

Hon påpekar att du säkert får beröm för hur ”nyanserad” och 

”vettig” du är som kritiserar radikala feminister — ”av antifeminister, 

det vill säga”. Det här polariserar debatten, som om man antingen 

måste vara radikal feminist eller antifeminist. Min erfarenhet, såsom 

kritisk till radikal feminism, är att peppen och ryggdunkarna lika 

ofta kommit från icke-radikala feminister som från antifeminister. 

Dessutom handlar väl inte en debatt om vilka som ger en beröm och 

inte, utan om att utbyta idéer och försöka bilda opinion för sina 

egna? Skall vi tala om vådan av ryggdunkar, är det väl snarare in-

terntänkandet som cementerar en sådan kultur. 

Hon hävdar att ”dom flesta fattar nog helt enkelt inte vad dom 

håller på med och hur förödande det är”, när de kritiserar feminism 

utanför sin interna krets. Är inte det här att avväpna andra femi-

nister, som om de vore så mottagliga för beröm att de helt förblindas 

och inte kan ansvara för vad de gör? Jag har i varje fall väldigt svårt 

att se hur öppen diskussion kan vara förödande. För vad, den femin-

istiska kampen? Den kanske upplevs som starkare inom den interna 

                                                 
227 moralfjant.blogg.se/2014/january/tank-pa-vad-din-kritik-leder-till-och-vems-

agenda-den-framjar.html 
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kretsen, men det sänder också signalen att det är just en intern grej 

som inte angår andra. Och den signalen är förödande — om man har 

som målsättning att påverka utåt. 

Hon berättar att hon förut kunde säga saker som att ”jag är fe-

minist men jag hatar inte män”, och då ”upprätthöll bilden av andra 

feminister som rabiata och ovärda att tas på allvar”. Tja, kan det inte 

i vissa fall vara så? Säg någon ideologi eller idéströmning där alla 

utan undantag förtjänar att tas på allvar? (Trots att jag är klassiskt 

liberal, tar jag till skillnad från en del vänner t.ex. inte Hans-

Hermann Hoppe på allvar.) Min utgångspunkt här är att idéerna bör 

komma före idéhavarna. Vi bör vara lojala mot värderingar och reso-

nemang, snarare än mot specifika personer. För om vi istället är 

lojala mot specifika personer betyder det att idéerna kommer få ge 

vika och kompromissas med. 

Hon säger att hon hellre håller käften än att ”ta avstånd från 

manshat”, om det ”ger antifeminister vatten på sin kvarn”. Har inte 

kampen (om man vill se det som en kamp) redan förlorats på för-

hand, om man vägrar att ta avstånd från manshat för att fel perso-

ner kan tänkas tycka att det är bra — även om det faktiskt är bra? 

En konstruktiv feminism behöver ta tydligt avstånd från sexism, 

d.v.s. när den faktiskt syftar till att kränka såsom när den kommer i 

hatets form. Vill man dessutom vinna opinion för sina idéer kan 

man inte ogilla när oppositionen håller med en. Det borde ses som 

något positivt, eller åtminstone inte som något starkt negativt att 

undvikas på bekostnad av ens värderingar. 

 

Är klassisk feminism fortfarande aktuell? (4 jan 2014) 

Fanny skriver om klassisk feminism.228 

Hon inleder med att ”när folk snackar om ‘klassisk feminism’ 

osäkrar jag min revolver”. Kanhända lite kontraproduktivt att rikta 

                                                 
228 arsinoe.se/klassisk-feminism-och-liberalfeminism/ 
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sin verbala revolver mot en stor falang inom den feministiska rörel-

sen, men jag håller också med henne om den historiska diskussion-

en. I alla fall om den tävling som ofta uppstår om att förespråka den 

mest ursprungliga versionen av x. Fokus borde inte ligga på en 

idéströmnings historiska bagage, utan på idéernas innehåll. 

 

Hon invänder mot klassisk feminism att den ”slutade vara aktu-

ell för länge sedan”. Jag håller inte med, även om jag förstår hur hon 

menar. Dess målsättningar har väsentligen uppnåtts. Kvinnor har 

rösträtt, män och kvinnor är i princip lika inför lagen, etc. Men när 

man väl erövrat en position, behöver den fortfarande aktivt försva-

ras. Det som uppnåtts kan lika enkelt raseras, t.ex. med svängande 

opinion utlöst av en politisk eller ekonomisk kris. Samma slags kri-

tik kan riktas mot alla som förespråkar någon aspekt av status quo. 

Är det kanske också inaktuellt att vara t.ex. demokrat? 

Hon säger att den klassiska feminismens svar på varför kvinno-

förtrycket består, är ”att det är kvinnors fria val att ha det som vi har 

det”. Men den klassiska feminismen håller inte med om de problem-

formuleringar som tredje vågens feminism uttrycker. Den säger 

alltså inte att dagens kvinnoförtryck beror på kvinnors fria val, utan 

att det inte existerar något kvinnoförtryck (mer än det som fortfa-

rande begås trots att det blivit kriminellt). 

Hon skriver att ett problem med klassisk feminism (eller liberal-

feminism) är ”den stora oviljan att hantera den privata sfärens pro-

blem”. Som exempel ger hon våldtäkter, mord och misshandel inom 

äktenskapet. Något som klassiska feminister tvärtom fördömer och 

vill kriminalisera (och som också är kriminaliserat). 
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God Ton och konstruktiv retorik (4 jan 2014) 

Lady Dahmer skriver om God Ton och härskartekniker.229 

Hon säger att hon ibland stöter på folk ”som verkar totalt obe-

rörda, som behåller lugnet i alla situationer och diskussioner”, och 

att hon ”litar inte på dem överhuvudtaget”, som om de inte diskute-

rar ärligt. Min position i den här frågan är att känsloutbrott sällan 

tillför en diskussion något, och ofta fungerar rent kontraproduktivt. I 

och för sig har jag lärt mig att inte bli emotionellt upprörd varje gång 

någon har fel på internet. Men visst händer det. Ibland vill även jag 

fråga vad som är FEL I HUVUDET på ”dig”, och skrika HOPPAS DU 

TRILLAR FRAMFÖR EN BUSS genom springan där diskussionen 

snabbt slår igen. Men till vilken nytta? Jag tror inte att ärlighet för-

utsätter att vi alltid uttrycker allt vi tänker och känner. 

Men även jag stör mig på ständigt medlande och diplomatisk re-

torik. Ni vet, de där som bara vill att vi skall sluta tänka olika och 

hålla sams. Erkänna att det alltid finns en poäng, vare sig vi ser en 

eller ej. Det är inget för mig. Samtidigt finns en tredje väg mellan 

Skylla och Karybdis som leder oss någon annanstans. Det är möjligt 

att uttrycka både starkt avståndstagande och eftertryckligt fördö-

mande, utan att vare sig höja rösten eller uttrycka emotionell ag-

gressivitet. Attityder kan göra oss mer eller mindre vänligt inställda 

eller öppna för utbyte. Men det är i allmänhet vad som faktiskt sägs i 

sak som fäller det slutgiltiga avgörandet. 

Hon tror att många använder sitt lugn som ”strategi och verktyg 

för att härska över eller provocera sina motståndare”. Det är kanske 

rimligt, men i så fall på samma sätt som det är en härskarteknik att 

inte använda personangrepp eller bete sig allmänt kräkigt om oppo-

sitionen gör det. Om man framstår som ”aggressiv, oresonlig eller 

hatisk” i en diskussion, för att motparten inte höjer rösten eller ut-

trycker sig förbannat, är det kanske först och främst ens eget pro-

                                                 
229 ladydahmer.nu/att-anvanda-god-ton-och-lugn-for-att-harska-over-sin-motstandare/ 
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blem? Hon säger att det här är en ”klassisk och välbeprövad metod 

för att trycka ner och tysta kvinnor”, och jag tycker att det är ett trist 

synsätt. Som om män vore det lugna och oberörda könet, och kvin-

nor det gapiga och ilskna könet. 

 

Kan man tvångsköna spädbarn? (4 jan 2014) 

Moralfjant skriver om spädbarn och genus.230 

Hon menar att det är ”cissexistiskt och cisnormativt (alltså för-

tryckande av trans*personer)” att kalla ett spädbarn för pojke om det 

har snopp, eller flicka om det har vagina. Men jag ser det nog som 

självklart att vi talar helt och hållet om biologiskt kön när det gäller 

precis nyfödda spädbarn. Inte om socialt kön eller om upplevt kön; 

prefixet ”cis” borde alltså vara irrelevant här. Och det kan väl 

knappast vara ett slags förtryck av det nyfödda barnet, att identifiera 

dess biologiska kön? Kom samtidigt ihåg att det bara i ytterst säll-

synta fall uppstår en definitiv konflikt mellan biologiskt och upplevt 

kön. (Mer om det nedan.) 

Hon konstaterar att ”folk blir kränkta över att bli beskyllda för 

att vara cissexistiska”, och det är väl inte så konstigt? När föräldrar 

anklagas för att förtrycka sitt nyfödda barn blir de förståeligt nog 

upprörda, vare sig de har rätten på sin sida eller ej. Moralfjants svar 

till dem blir: ”Bara inse och erkänn att du är cisnormativ och 

tvångskönar dina barn då.” Är inte det större förtrycket här, att be-

möta nyblivna föräldrar med sådan retorik? De flesta har inget pro-

blem med att vi identifierar spädbarns biologiska kön, men upplever 

det som kränkande att föräldrar anklagas för barnförtryck när de gör 

det. Då bör vi komma ihåg att alla människor varit spädbarn, men 

att inte alla blivit föräldrar. 

                                                 
230 moralfjant.blogg.se/2014/january/jag-vagrar-hindra-en-viktig-kamp-for-att-behalla-

en-bild-av-mig-sjalv-som-ofelbar.html 
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Och så var det just denna yttersta sällsynthet. Det genomförs 

något 30-tal könskorrigerande operationer i Sverige per år, vilket 

innebär att vi talar om kanske tusen nu levande personer totalt.231 

Självfallet finns ett mörkertal orsakat av bl.a. normer, sociala stig-

man och lagar som reglerar dessa operationer. Men även om vi räk-

nar gånger tio, rör det sig om 0,1 % av landets befolkning. Jag tvivlar 

inte på att en konflikt mellan biologiskt och upplevt kön medför 

många problem för de som upplever den, men jag ifrågasätter att det 

skulle vara ett framträdande samhällsproblem. Varför inte kritisera 

t.ex. normen att människor har två armar och två ben? Det genom-

förs 2 500 amputationer i Sverige varje år.232 Detta är en betydligt 

större grupp som nästan helt ”osynliggörs” i diskussionen. 

 

God Ton och verbal aggressivitet (5 jan 2014) 

Lady Dahmer utvecklar om God Ton.233 

Hon förtydligar efter sitt tidigare inlägg: ”Jag är inte aggressiv 

för att jag är arg. Jag beter mig inte hotfullt eller elakt heller bara för 

att jag är arg.” 

Vi kan ställa det mot faktiskt beteende, t.ex. via ett par av hen-

nes senaste tweets: 

 

 

 

 

                                                 
231 sv.wikipedia.org/wiki/Transsexualism#Prevalens 
232 rtp.se/index.php?id=50 
233 ladydahmer.nu/jag-ar-arg-inte-aggressiv/ 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2014/01/fanskapen.jpg
http://tenebrism.files.wordpress.com/2014/01/javlamanniskor.jpg
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Är det verkligen märkligt om sådant här uppfattas som aggressivt? 

 

Upplevelse av skönhet är ingen valfråga (5 jan 2014) 

Hej Blekk! skriver om att ge plats för tjocka kroppar.234 

Ett av mina större problem med debatten om skönhetsideal, är 

att den saknar en trovärdig teori om varför skönhetsideal existerar. 

På sin höjd hävdar man att idealen skapas av media för att tjäna 

pengar, eller i syfte att förtrycka kvinnor. Det är en förklaringsmodell 

som bara täcker in ungefär 100 år av mänsklighetens mångtusenå-

riga kulturhistoria. Den framstår inte heller som trovärdig när det 

gäller denna relativt korta tidsrymd. 

Forskningen är faktiskt ganska tydlig i den här frågan. Sådant 

som attraktion och upplevelse av skönhet är inte inlärt beteende.235 

Har du försökt att, med ren viljeansträngning, uppfatta en för dig 

oattraktiv person som attraktiv? Det gick inte så bra, eller hur? Och 

det är inte för att du sett för många reklampelare från H&M, utan för 

att det helt enkelt inte fungerar så. Det kausala sambandet fungerar 

omvänt. Vi hämtar inte vår uppfattning om skönhet från vår omgiv-

ning. Vår omgivning ser snarare ut som den gör, för att vi har en 

viss uppfattning om skönhet. Upplevelse av skönhet är inte en vilje-

fråga, lika lite som läggning är det. 

Det finns förstås saker vi kan påverka kulturellt här och nu. Vi 

kan påverka hur stor betydelse skönhet och skönhetsideal skall ges. 

Eller hur vi behandlar andra människor beroende på om vi finner 

dem attraktiva eller inte. Vi kan påverka sociala stigman i samhället. 

Men vi kan inte förändra människors upplevelse av skönhet och at-

traktion, genom att förändra utformningen av mediers bildspråk. Det 

leder bara till skuldkänslor, som om en viss uppfattning av skönhet 

                                                 
234 hej.blekk.se/2014/01/05/ge-plats-at-den-tjocka-kroppen/ 
235 brainpickings.org/index.php/2013/07/01/survival-of-the-prettiest-nancy-ectoff/ 
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och attraktion vore mer rätt eller fel än någon annan, och till urhol-

kande av yttrandefriheten. 

Hej Blekk! tror att vi kan närma oss ”ett mer oproblematiskt sätt 

att se på olika kroppar utan att lägga i värderingar i hur de ser ut”. 

Det finns inget vetenskapligt stöd för att människan skulle kunna 

sluta ha en uppfattning om kroppslig skönhet och attraktion. Som 

om vi skulle sluta tycka att solnedgången var vacker, om alla re-

sebroschyrer och landskapsfotografer avbildade disiga skrotupplag 

istället. Den här typen av ideologiska resonemang låter sympatiska 

och toleranta, men beskrivningen av verkligheten stämmer helt en-

kelt inte. 

 

Inte alla män är vidriga förtryckare (5 jan 2014) 

Jaylazkar undrar varför de flesta män vill vara vidriga förtryckare.236 

Hon säger att det ”började med att män verkligen är så envisa 

med att fortsätta förtrycka”, men att hon nu börjar förstå att det 

”kan vara möjligt att vara allierad med vissa män”. I och för sig vore 

det ”väldigt ovanligt och typ nästan för svårt och jobbigt” eftersom 

nästan alla män hon mött ”verkligen inte förtjänat att vara allierade 

med mig”. Hon har naturligtvis inte börjat ”hoppas på att män 

kommer sluta vara vidriga”, utan snarare handlar det om att det 

”verkar finnas möjlighet till att tvinga dessa män att förändra sig när 

vi väl kan tvinga dem till det”. 

Det kanske inte erbjuder läsaren någon större tröst, men det 

här är faktiskt mindre sexistiskt än vad hon brukar skriva. Här öpp-

nar hon trots allt upp för idén att vissa män kan ha ett existensbe-

rättigande, och rentav i ”väldigt ovanliga” fall vara nästan lika mora-

liskt anständiga som hon själv (eller åtminstone inte mer lågt stå-

ende än att de skulle kunna samarbetas med). Om hon spinner vi-

                                                 
236 jaylazkar.se/varfor-vill-majoriteten-av-alla-man-vara-vidriga-fortryckare/ 
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dare på den här tankegången kanske hon omsider rentav börjar tala 

om alla människors lika värde. 

 

Manshatet finns lite här och var (5 jan 2014) 

Kickan Wicksell undrar var rabiesfeministerna befinner sig.237 

Hon säger att hon ibland får höra att hon är en vettig feminist, 

snarare än en argsint manshatare. Hon har ”svårt att ta det som en” 

komplimang, och undrar vad som menas. Finns det verkligen arg-

sinta manshatande feminister? Svaret är ja. Lite överallt faktiskt. 

Här är några snabba citat bara från sådant jag bemött på den här 

bloggen: 

 

 ”Det finns en grupp i samhället som man inte får prata om. Vi 

har alla sett dem, de har gått i våra skolor och vissa tvingas bo 

granne med dem. De är kriminella, förtrycker kvinnor och kos-

tar multum för både rättsväsende och skola. Jag talar givetvis 

om männen. […] Männen förpestar dessutom hela jorden med 

skyhöga koldioxidutsläpp från stora bilar och brutalt köttä-

tande.” (Magda Rasmusson, s. 177.) 

 Jag ”förstår dem som vill mörda män, våldta dem och kastrera 

dem”, för det är ”väldigt naturligt att man som kvinna känner 

hat mot män”. (xChiaki, s. 32.) 

 ”CIS-MÄN HAR INGET EXISTENSBERÄTTIGANDE. UTROTA 

DEM NU” (Jaylazkar, s. 30.) 

 Det är ”helt jävla rimligt, legitimt och till och med positivt att 

hata sin förtryckare” (d.v.s. män). (Jävla feministfitta, s. 24.) 

 Redan i rubriken ”mitt brinnande hat mot män”. (Filippa Berg, 

s. 15.) 

 

Men manshat tar sig oftast inte det här explicita uttrycket, precis 

som t.ex. rasism inte bara innebär att skrika ”död åt alla judar” med 

                                                 
237 kickanwicksell.wordpress.com/2014/01/05/rabiesfeminister-var-ar-ni/ 
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kapitäler och utropstecken. Det tar sig i regel mer subtila former. En 

är att anklaga alla män för att förtrycka alla kvinnor. En annan är 

att regelbundet rita teckningar av män för att göra poäng av hur 

korkade de är. En tredje är den utbredda ”men åh, en snubbe häv-

dade en åsikt”-attityden som präglar många feministiska Twitter-

flöden (och som snabbt möter ryggdunkande). En fjärde som också 

kombinerar rasism, är att tala nedlåtande om vita män. En femte är 

att tolka Solanas manifest bokstavligt — och hylla henne. I alla fall 

en handfull exempel jag kommer på rakt av. Ett allmänt test kunde 

vara att fråga sig själv ”skulle jag acceptera det här påståendet som 

icke-hatiskt, om det riktades mot kvinnor?” 

 

Sexnegativitet och öppen kritik (6 jan 2014) 

Fanny skriver om radikalfeminismen.238 

Hon säger att ”viss kritik” har anklagat radikalfeminismen för 

att vara ”konservativ, sexnegativ och liknande trams”. Att det nöd-

vändigtvis är tramsig kritik håller jag nog inte med om. Fanny har 

själv uttalat sig positivt om att förbjuda pornografi239, kritiserat 

BDSM för att vara patriarkalt240 och ”scenen” för att berättiga en 

våldtäktskultur.241 Vissa radikalfeminister går längre, och hävdar att 

sex är våldtäkt.242 

Hon hävdar att det blir ”problematiskt när något utsätts för in-

ternkritik och kritik från antifeminister på samma gång”. Varför då? 

Alla övertygelser kritiseras hela tiden av alla som inte håller med. 

Tack vare internet möter vi alla tänkbara utgångspunkter, resone-

mang och argument — och det är i allmänhet något oerhört positivt. 

Det ökar våra möjligheter att bilda en välinformerad uppfattning. 

                                                 
238 arsinoe.se/radikalfeminismen-lever-och-frodas/ 
239 arsinoe.se/porr-3/ 
240 arsinoe.se/bdsm-och-patriarkala-strukturer/ 
241arsinoe.se/ingen-subkultur-berattigar-valdtaktskultur/ 
242 witchwind.wordpress.com/2013/12/15/piv-is-always-rape-ok/ 
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Hon säger att det är ”viktigt att tänka på avsändaren”, för att se 

om kritiken kommer från ”någon som faktiskt visat prov på feminist-

iskt engagemang”. Nej, tvärtom. Det här är ren sektmentalitet; ut-

gångspunkten att bara de redan rättrogna bör lyssnas på. Det bästa 

vore egentligen raka motsatsen: att anonymisera all debatt i sak, så 

att vi tvingas ta ställning till vad som sägs istället för vem som säger 

det. 

 

Behovet av sunt förnuft och källkritik (6 jan 2014) 

Lady Dahmer skriver om sunt förnuft.243 

Hon säger att hon ”litar inte på det sunda förnuftet”, ett förnuft 

som dessutom är ”missbrukat av antifeminister, könsivrare, konser-

vativa och annat pack som ett verktyg att upprätthålla ordningen”. 

(”Könsivrare” var ett spännande ord — betyder det att hon själv är 

könsbeivrare?) 

Tja, vad menar vi med sunt förnuft? Vi menar något slags be-

dömning av vad som är rätt och rimligt, med utgångspunkt i våra 

alldagliga livserfarenheter. Det kan höra till sunt förnuft att solen 

går upp även imorgon, eller att det finns något sådant som ett män-

niskovärde. Till skillnad från Lady Dahmer tror jag att sunt förnuft 

är något bra, så länge man också är medveten om vad det inte är: en 

påläst bedömning baserad på aktuell forskning eller akademiska 

teorier. 

Problemet med sunt förnuft, är att det gärna blir ett verktyg för 

kognitiv bias. Man riskerar att tolka hela samhället eller världen 

utifrån sin egen bakgrund, livssituation och umgängeskrets, vilket 

sällan leder till korrekta slutsatser. Fördelen är att man snabbt kan 

identifiera uppenbart nonsens, utan att ha specialistkunskaper i alla 

ämnen. 

                                                 
243 ladydahmer.nu/sunt-fornuft-ar-en-samling-fordomar-inlarda-vid-arton-ars-alder-

albert-einsten/ 
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I vilket fall håller jag med Lady Dahmer här: ”Kloka människor 

söker kunskap. Kloka människor vill lära sig och utvecklas, Man 

måste tänka, analysera, ifrågasätta om man vill utvecklas som män-

niska.” Det är bl.a. därför jag är så tjatig när det gäller att vi bör 

hänvisa till trovärdiga källor för att styrka våra påståenden. Självfal-

let glädjer det mig om Lady Dahmer nu håller med om detta. 

 

Radikalfeminismen har ett imageproblem (6 jan 2014) 

Moralfjant skriver om rädsla.244 

Närmare bestämt om män som säger sig vara rädda för henne, 

eller som frågar ”det är väl okej att vara feminist, men du är väl inte 

sådär extrem?”. Hon tycker att det är en konstig attityd till kampen 

för jämställdhet, och jämför med Läkare utan gränser: ”det är väl 

skitbra att du vill rädda människor, men du är väl inte sådär extrem 

i det?”. 

Det här är en arrogant självgodhet och ett låtsat oförstånd för 

andra perspektiv och tankar som är tröttsamt och bara tjänar till att 

polarisera diskussionen ytterligare. Nej, det är inte strävan efter 

jämställdhet som de här personerna reagerar på. Attityden att ”femi-

nister vill bara ha jämställdhet, så kritik kan bara komma från folk 

som är rädda för jämställdhet” är antingen en osympatisk fasad, 

eller så visar det en djup oförståelse för andra människors sätt att 

tänka. 

Här är några exempel på saker som radikalfeminismen är intimt 

förknippad med: manshat, revolutionär kommunism eller anarkism, 

stöd av AFA/RF som misshandlar oliktänkande (vilket inte bara 

handlar om nazister), offermentalitet, porrmotstånd, verbal aggressi-

vitet, en tendens att i alla situationer vilja pådyvla andra sin ideologi 

och kalla dem förtryckande gubbkräk om de inte håller med — och 

                                                 
244 moralfjant.blogg.se/2014/january/man-som-sager-sig-vara-radda-for-mig.html 
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viljan att framställa sig som vilken enkel jämställdhetskämpe som 

helst. 

Jag säger inte att det här är en korrekt beskrivning av just Mo-

ralfjant, även om hon ibland ”överväldigas av ett hat mot män” (s. 

52) och har försvarat politiskt våld mot bl.a. nazister (s. 125). Det är 

ett allmänt imageproblem, som alltför många feminister fäster något 

slags stolthet vid. Om man framstår som en manshatande aggressiv 

gaphals, blir man ju inte tagen för en mjäkig halvfeminist i patriar-

katets tjänst. Andra, och hit verkar Moralfjant höra (s. 62), vill inte 

ta avstånd från manshat, för att det skulle reflektera dåligt på 

manshatande feminister som om de vore mindre värda att tas på 

allvar. 

Ett avgörande steg i kampen för något, är att vara medveten om 

hur oppositionen tänker och varför, och att visa att man är det. 

 

Hört på Twitter #3 (6 jan 2014) 

Det har blivit dags för en ny Hört på Twitter, och här kommer några 

utlåtelser från det senaste dygnet: 

 

 

 

Det är ju bra om de inte längre tycker att min blogg är obehaglig, 

eller i varje fall att den är mindre obehaglig. Varför de ändrat sig vet 

jag inte riktigt. Det enda som förändrats på sistone, är att bloggen 

inte längre skrivs anonymt. Det kanske räcker för att göra den 
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mindre obehaglig? Jag tycker bara att det verkar orimligt, med tanke 

på hur det lät för bara några dagar sedan. 

Jag fick i alla fall gott beröm av en feminist imorse. Någon som 

anonymiseras här, för att det var i ett privat meddelande och inte 

offentligt: 

 

 

 

Det är positivt när folk som läser bloggen upptäcker att det inte alls 

är någon ”kvinnohatande rasseblogg” (som den har kallats). Jag har 

aldrig läst Pär Ström, så kan inte uttala mig på den punkten. Däre-

mot läste jag också det här påståendet på Twitter: 

 

 

 

Här ser vi ett vanligt hinder i diskussionen. Man är ju hellre den 

som tycker att det är fel att kvinnor misshandlas och dör, än den 

som bara bryr sig om torra statistikfel och höga röster. Det går an 

att anklaga mig för att tycka att kvinnomisshandel och mord på 

kvinnor är okej, trots att jag aldrig ens på skämt påstått att det 

skulle vara det. Det går an, för att jag kritiserar faktafel och tycker 

om god ton. Det går an — för den som har mage att rätta en femi-

nist, tycker per automatik att det är okej att mörda kvinnor. Någon 

annan grund för påståendet att jag skulle göra det finns inte. 

Detta är faktiskt också ett subtilt uttryck för manshat. 

 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2014/01/tji.jpg
http://tenebrism.files.wordpress.com/2014/01/statistikfel.jpg
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Begreppet kvinnoförtryck (7 jan 2014) 

Det råder en viss diskrepans mellan vad många teoretiskt pålästa 

feminister lägger i ordet kvinnoförtryck, och hur det uppfattas av den 

breda allmänheten. Feministen menar kanhända att du från födseln 

ingår i en struktur som verkar överordnande mot kvinnor, och att du 

som enskild individ inte kan klandras för detta. Att du är kvinnoför-

tryckare beror inte på vad du säger eller gör, utan på ditt medfödda 

biologiska kön. 

Men det här är inte vad folk i allmänhet lägger i ordet kvinnoför-

tryck. Det uppfattas allmänt som ett djupt klandervärt moraliskt 

omdöme, i paritet med att bli kallad för (säg) rasist eller pedofil. Det 

säger att man är en oanständig människa. Ett genomruttet kräk. 

Någon som genom sin uselhet förverkat sin rätt att tala i egen sak. 

Det följer att personer blir upprörda när de anklagas för detta, till 

synes utan grund, eftersom det inte har något alls att göra med fak-

tiskt beteende. 

Här svarar feministen ofta att mannens upprördhet handlar om 

att han vill behålla sina patriarkala privilegier. Att han kanske, trots 

att han förmodligen är en ren främling, borde motarbeta sitt kvinno-

hat, istället för att bli upprörd när någon pekar ut det. Kan han inte 

bara ta sitt ansvar och erkänna sin roll som kvinnoförtryckare? 

Det här låter tydligen så rimligt inifrån teoritänkandet, att man 

inte kan förstå hur det uppfattas för människor som 1) inte läst om 

dessa teorier eller 2) inte håller med dem. Det uppfattas precis som 

om en total främling kom fram till dig, och suckande bad dig åt-

minstone medge att du vill döda judar eller fingra på småpojkar. 

Som om det var ett absolut minimum av vad anständigheten kräver. 

Blir du upprörd, visar det bara att du inte är beredd att sluta an-

gripa judar eller småpojkar. 

Dessa trätomål leder nog till att begreppet förtryck devalveras. 

Det kan vara när vi misshandlar eller våldtar någon, men också nå-
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got vi råkar begå genom att existera i ett socialt sammanhang, eller 

helt oberoende av hur vi beter oss. Folk börjar undra om kvinnoför-

tryck verkligen är så hemskt, om det är något man råkar begå om 

man frågar en tjej om hon har lust att ta en fika, eller om man gillar 

Harry Potter-filmerna, eller ger sitt barn till ett icke könsneutralt 

namn. 

Jag upplever att den här listan successivt fylls på, varefter folk 

kommer på nya företeelser som kan skohornas in i teoribildningen. 

Det handlar mer om huruvida de kan uppfylla vissa kriterier för att 

passa in som patriarkalt kvinnoförtryck, och mindre om att folk 

upplever det som ett reellt problem. Jag upplever också att det är en 

väldigt vanlig reaktion bland icke-radikala feminister och andra. 

 

Om manshat och inkludering av män (7 jan 2014) 

Fanny skriver om feministisk inkludering.245 

Hon säger att inkludering ofta kräver ”att män ska behandlas 

med silkesvantar”, d.v.s. att man inte får ”uttrycka sig negativt om 

män, det vill säga påpeka mäns förtryck och så vidare”. Jag tror att 

det är svårt att attrahera en viss målgrupp samtidigt som man föro-

lämpar den, vare sig man gör det med rätta eller ej. Det är inte speci-

fikt för feminism, utan allmänt för ideologiska grupperingar som 

utpekar en fiende av något slag. Det specifika här, är kanske mål-

gruppens relativa storlek. 

Hon hävdar att många kvinnor ”känner ett starkt hat och/eller 

rädsla för män” för att de ”blivit utsatta för mäns förtryck hela livet”. 

Är det inte så att vi med ”många kvinnor”, menar ett litet fåtal kvin-

nor som attraheras av t.ex. Fannys blogg? Jag har i alla fall aldrig 

mött vare sig rädsla eller hat från kvinnor ute i det verkliga livet, så 
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att det skulle vara ett vanligt fenomen känns spontant orimligt. Vis-

serligen rör jag mig inte i specifikt feministiska kretsar. 

Hon säger att dessa känslor är ”legitima”, men att hon inte ”‘för-

svarar’ manshat eller liknande”. Men om man ser det som legitimt 

att hata män som grupp, försvarar man manshat. Man kan inte 

både äta kakan och ha den kvar. 

Hon konstaterar att ”kvinnor som känner manshat gör det av en 

anledning”. Ja, utan tvivel. Alla människor känner som de gör av en 

anledning, oavsett vad de känner och vilken anledningen är. Frågan 

är väl snarare om det finns en anledning som legitimerar att ut-

trycka hat mot halva världsbefolkningen, eller som gör det till en 

konstruktiv reaktion. Dock är det positivt att Fanny medger att 

manshat existerar. Det är mer än vad vissa gör (s. 187). 

Hon undrar varför det skulle vara viktigare ”att inkludera män 

som vill bli behandlade som ömtåliga porslinsdockor”, än att inklu-

dera ”de kvinnor som behöver feminismen som allra allra mest”. Tja, 

bra fråga. En anledning att inkludera män i feminismen, kunde ju 

vara att det är just männen ni vill förändra. En annan kan vara att 

män är en nödvändig målgrupp om man vill påverka samhället, med 

tanke på att de utgör över 50 % av det. 

 

Bör manshatet rensas ut? (8 jan 2014) 

Fanny skriver om att rensa ut manshatarna.246 

Hon undrar vad män tror händer, när ”vi rensat ut alla dumma 

och dåliga manshatarfeminister”. En bra, utan ett tydligt svar. En 

feministisk rörelse som tar avstånd från sexism skulle uppfattas som 

mer konsekvent, och säkert som mer attraktiv för de som till även-

tyrs inte vill döda några män. För de som vill göra detta, borde den 

inte heller vara så attraktiv. Även de mest argsinta feminister är 

ganska dåliga på att slita sig från datorn för att gå ut och döda män. 
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Hur svårt kan det vara? Hjälper inte Solanas manifest, finns det 

säkert några tips i Breiviks. 

Hon använder uttrycket ”rensa ut” här, som om feminismen var 

en klubb. Eller ett parti, för jag antar att det är från SUKP hon häm-

tar det. Men feminismen är ingen klubb, inget parti, och inte heller 

fem personer med en lojal läsekrets (även om det ibland kan verka 

så). Det är en idéströmning. Man kan inte rensa ut folk från en 

idéströmning. Man kan bara påpeka att deras sexism inte stämmer 

överens med värdegrunden, och själv ta avstånd från dylika företeel-

ser. 

Hon undrar om vi tror att män ”kommer sluta att tycka att en 

rörelse som bygger på att bryta deras överordning är dålig”. I och för 

sig tror jag inte bara att det är män som tycker att manshat är trist. 

Det gör nog de flesta med förmåga till empati. Däremot upplever jag 

inte att det är så många som tycker det är dåligt att bryta mäns 

överordning. Desto fler som inte håller med om att en sådan över-

ordning existerar— och det är ju faktiskt en helt annan invändning. 

Hon undrar om män ”någonsin kommer att acceptera en rörelse 

som går ut på att kritisera dem”. Går feminismen ut på att kritisera 

män? Jag trodde den gick ut på att främja kvinnors fri- och rättig-

heter i samhället. 

Hon undrar om vi verkligen tror att det är manshatarna som är 

”det stora hindret för feminismen”. Det vet jag inte. Men det är rim-

ligtvis ett hinder. I regel krävs en allvarlig politisk eller ekonomisk 

kris innan hatiska grupperingar kan få ett stort inflytande över 

samhället. 

Hon menar att feminismen faktiskt har ”motarbetats i alla ti-

der”. Och det stämmer såklart. Feminismen är till sin natur en mot-

ståndsrörelse, som söker nya målsättningar när de gamla uppnåtts. 

Fanny undrar vad som händer när vi är ”färdiga med projektet”, men 

jag tror att projektet per definition aldrig kan färdigställas. Även efter 
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den kommunistiska revolutionen, efter att barn föds i maskiner, 

könet slutat existera och alla män fått ett nackskott (om det är det 

som måste till), finns det säkert något mer att göra motstånd mot. 

Könsgemenskap upplever man sällan så starkt, som i kampen mot 

en gemensam fiende. 

 

Hat gör oss till sämre människor (9 jan 2014) 

Fanny skriver om hur manshat bör hanteras.247 

Hon skriver att manshat är ”ett negativt fenomen” för att det ”är 

en känsla som är väldigt smärtsam att bära”. Det negativa med att 

hata hela folkgrupper är alltså inte att det drabbar de hatade, utan 

att det tär på den som hatar. Tja, vad svarar man på det? 

Hon menar att manshat samtidigt är ”ett viktigt verktyg för 

många att sluta känna hat mot sig själva”. Nej, det är det inte. Om 

du någonsin kontaktar en psykolog eller psykoterapeut med själv-

hatsproblem, och denne råder dig att vända hatet utåt istället — 

kräv pengarna tillbaka. Det fungerar inte så, och det går emot vad 

som precis hävdats — att hat är smärtsamt att bära. 

Hon skriver att kvinnor har ”internaliserat skuld och skam över 

sig själva”. Nej, ”kvinnor” har inte gjort det. Vissa kvinnor har det. 

Det är lätt hänt, särskilt i situationer av emotionell utsatthet, och 

det är svårt att googla statistik på ”internalisering av skam och 

skuld”. Jag har också gjort det, men skrek aldrig ut för världen att 

alla äckliga fittluder borde utrotas (vilket på ett ungefär motsvarar 

vad Jaylazkar regelmässigt skriver om män på Twitter). Dels leder 

det bara till att man gräver ner sig ännu djupare i skiten, och dels 

skulle jag inte bete mig så även om det fick mig att må bättre för en 

kort stund. 
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Hon hävdar att ”kvinnor känner ofta hat mot sig själva”. Källa 

på det? Att man själv känt så eller rör sig i kretsar där detta är van-

ligt kan inte utsträckas till samhället i stort. 

Hon säger att det ”är någonting bra” att ”istället vända det hatet 

mot män som grupp”. Jag rekommenderar evidensbaserad vård med 

en utbildad terapeut, istället för att gå med i en ideologisk gruppe-

ring som främjar hat. Om du faktiskt bär på självhat och vill hantera 

det på ett konstruktivt sätt d.v.s. 

Hon ”tror också att det är viktigt att vi accepterar att kvinnor 

känner manshat”. Nej. Hat mot hela grupper av människor, baserat 

endast i deras medfödda egenskaper, förtjänar ingen tolerans, ingen 

respekt, ingen ursäkt. Det är empatilöst och moraliskt lågtstående. 

Sådant som gör en till en i grunden sämre medmänniska. 

 

Okej att vara hetero och sexuell (9 jan 2014) 

Fanny skriver om heteronormen.248 

Hon noterar en tjejtröja på H&M med texten ”boys”, och tänker 

att ”det handlar om att lyfta upp det, göra det till en accessoar som 

en stoltserar med” — åsyftandes heterosexualiteten. Jag håller med 

om att det vore märkligt att stoltsera med en läggning, eftersom den 

är medfödd. Ens läggning borde väl vara något neutralt att vare sig 

känna stolthet eller skam över. Men är det vad man gör med en så-

dan tröja? Mitt intryck är att det handlar om att markera sig själv 

som könsvarelse, något som många gillar att göra och som bör vara 

deras ensak. 

Hon tycker att det är ”helt okej att ni har heterosexuella relat-

ioner, men måste ni skylta med det så förbannat? Måste ni prata om 

det hela tiden och kladda på varandra?” Kanske är det sådant här 

folk tänker på, när de kritiserar radikalfeminismen för att vara 

sexnegativ (s. 188)? Det borde väl vara helt i sin ordning att folk pra-
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tar om sina relationer och är ömma mot varandra, åtminstone inom 

ramarna för det allmänt socialt acceptabla. Det är inte sämre att 

vara heterosexuell, än att ha någon annan läggning. 

Hon säger att heteronormen ”stipulerar bra mycket mer än att 

heterosexuella romantiska relationer är att föredra framför samkö-

nade”. Det är ett sätt att tolka normer på, och ett jag ifrågasätter. 

Heteronormen uppstår för att en majoritet av befolkningen råkar 

vara heterosexuella. Det leder spontant till att heterosexualitet får 

störst uppmärksamhet, men säger inte nödvändigtvis att heterosex-

ualitet är bättre än någon annan läggning — bara att de andra är 

mindre vanliga. 

Hon menar att heterosexualitet handlar om ”att definiera sin re-

lation utifrån sin olikhet, som komplement till varandra” vilket ”bi-

drar till kvinnors underordning”. Om heterosexualitet är en av orsa-

kerna till kvinnans underordning, blir det nog svårt att bekämpa 

denna underordning. Hur skall vi bära oss åt, för att färre männi-

skor skall födas med heterosexuell läggning? 

 

Att inte ta aborträtten för given (9 jan 2014) 

Fanny skriver om barnafödande.249 

Hon karakteriserar abortdebatten med att ”alla ska ingå i kärn-

familjer och kvinnor ska föda barn för att göra nationen starkare”. 

Och hur många anser det? Hon framställer det som om detta var 

rådande opinion, vilket det knappast är. 

Hon menar att ”kvinnor utan reproduktiv förmåga anses inte 

vara kvinnor”, utan ”är ingenting”. Enligt vem? Jag har nog aldrig 

stött på den övertygelsen. Någonsin. 

Hon skriver att ”fallen av mäns våld mot kvinnor” ökar när 

”kvinnor blir gravida”. Källa på det? 
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Hon hävdar att kvinnor genom historien ”blivit straffade för sina 

reproduktiva förmågor”. Några exempel från olika platser under olika 

epoker hade varit tacknämligt. 

Hon säger att abort redan idag kan ”vara svårt att få till”, för att 

det ”kan vara kostsamt och smärtsamt och kräva en jävla massa 

turer fram och tillbaka”. Abortlagen ger kvinnan rätt till abort, utan 

att uppge skäl, och det kostar inte mer än ett vanligt läkarbesök.250 

Hon menar att om vården framhäver ”vikten av att det görs ett 

‘informerat’ beslut”, är det ”något som inskränker rätten till abort”. 

Hur så? Jag har svårt att se information som något negativt, eller 

något som inskränker våra rättigheter. 

Hon avslutar med att säga, att det är ”mycket viktigt att vi vär-

nar om rätten till abort och att vi inte tar den för given”. Det in-

stämmer jag helhjärtat i. 

 

Ett nåja om feministisk kamp (10 jan 2014) 

Hej Blekk! skriver om den feministiska kampen.251 

Hon säger att feminister ”öppnar upp ögonen på folk varje dag”. 

Det här går tillbaka till idén att feminismen inte är någon ideologi 

eller värdegrund, utan ett slags fakta det handlar om att ”få upp 

ögonen för” och bli ”medveten om”. Det stämmer inte. Feminismen 

erbjuder olika perspektiv utifrån en värdegrund om kvinnans fri- och 

rättigheter. Det är en fråga om övertygelse, snarare än om medve-

tenhet. Själv är jag övertygad om värdegrunden, men lämnas ofta 

icke övertygad av perspektiven. 

Hon säger att det inte är feministerna ”som mobbar”, utan ”du, 

som sparkar nedåt, på oss, i liberalismens tjänst”. Min observation 

är att det mobbas en hel del från alla håll i den här debatten. Pro-

blemet är nog inte bara att det sparkas nedåt, utan att det sparkas 
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över huvud taget. Mer gränsöverskridande kommunikation och 

mindre sparkande skulle vara konstruktivt för alla inblandade. 

Hon säger att ”antifeministerna hörs mest, de hotar mig om 

våldtäkt, att jag behöver oändligt mycket kuk”. Att de hörs mest vet 

jag inte om jag utan vidare håller med om, men hot om våldtäkt är 

fullständigt oförsvarligt. Lägg ner hoten och kuksnacket och utöva 

lite god ton istället. 

Hon säger att det ”är inte tonen från feministerna som är nega-

tiv”. Nåja. Ibland låter den så här (s. 187) eller så här (s. 184). 

Hon säger att ”det är för att vi skriker som feminismen inte 

glöms bort”. Det ligger nog en hel del sanning i det. Jag vill hellre se 

en feminism som överlever, även när gaphalsar skrikit sig hesa och 

tappat rösten. En feminism som överlever endast i kraft av sina ar-

gument. 

 

Olika idéer om kamratskap (10 jan 2014) 

Jaylazkar skriver om kamratskap.252 

Bl.a. skrivermanshat hon: ”För det hör nämligen inte till ovan-

ligheter att feminister på internet får utstå hot om våldtäkt och mord 

och andra former av vidrigt hat. Nej, det hör inte till ovanligheterna 

det är snarare något som vi kvinnor får räkna med genom att göra 

våra röster hörda i offentligheten. Vidare så är det såklart så att det 

hat och de hot jag får är vidriga och oacceptabla och helt förjävliga 

och vafan är det för jävla samhälle vi lever i hallå – men eftersom att 

vi lever i rasistiska patriarkala kapitalismen så skonas jag från en 

hel del av det hat och hot som detta samhälle tvingar på människor 

som inte har samma position som mig.” 
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Manshat är inget krav för feminister (10 jan 2014) 

Moralfjant skriver om att inte ta avstånd från manshat.253 

Hon konstaterar att ”som feminist finns inget krav på att du ha-

tar män”. Inget krav, men det är en merit — eller vad? Det är ganska 

fantastiskt att man behöver poängtera att manshat inte är ett krav 

för att vara feminist. 

Hon säger däremot att det ”inte är okej att öppet ifrågasätta eller 

svartmåla dom feminister som uttrycker sig manshatiskt”. Personer 

som uttrycker sig hatiskt mot grupper av människor, baserat endast 

på deras medfödda egenskaper, svartmålar sig själva. De behöver 

ingen hjälp på den punkten. Och om man som feminist tvingades 

acceptera hat, vore inte feminismen mycket värd. Lyckligtvis är fak-

tiskt feminismen större än så. 

Hon skriver att hon ”inte tror att manshatet är skadligt på något 

vis” för det ”finns inget reellt hot bakom manshatiska tweets”. Jag 

håller inte med. Jag tror att det skadar den feministiska rörelsen, 

som i någon mån blivit allmänt förknippad med hatisk retorik. Vissa 

attraheras av hatiska grupperingar, men de flesta tar avstånd när de 

kommer i kontakt med hat. Dessutom tar kanske de som blir hatade 

illa vid sig, vilket är skadligt även om just ”du” kanske tycker det ”är 
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bra att gubbkräken mår dåligt”. För det tredje är det svårt att be-

döma hotbilden utifrån. Det är inte självklart att det stannar vid 

ilskna tweets, även om det brukar göra det. 

Hon hävdar att det inte kommer ”att leda till något bra” om man 

tar ”avstånd från manshatande kvinnor”. Tja, i förstone tycker jag 

det är viktigast att ta avstånd från manshat som fenomen. Ni vet hur 

ni tycker att det är viktigt att våga skapa dålig stämning när män 

skämtar på ett sätt ni upplever sexistiskt? Våga skapa dålig stäm-

ning även när hatisk sexism uttrycks av andra feminister. Är mått-

stocken korrekt, är den korrekt åt båda hållen. 

 

Skönhet är ett mänskligt behov (10 jan 2014) 

Moralfjant skriver om skönhetsideal.254 

Hon önskar att det ”liksom inte var laddat att känna sig ful eller 

säga att andra var fula”. Det kan jag hålla med om på en rent empa-

tisk nivå, d.v.s. att det vore bra om man kunde slippa ta illa vid sig 

av den typen av kommentarer. Det finns säkert också enskilda per-

soner som kan det, men i största allmänhet tror jag inte det vore 

möjligt. Det tycks förutsätta en grundläggande förändring i männi-

skans beteende, eftersom hon genom hela kulturhistorien värderat 

skönhet. Se t.ex. hur egyptiska kungar och drottningar avbildades — 

ständigt unga, vackra, vältränade och vid god hälsa. Förmågan att 

uppfatta skönhet är medfödd (s. 185). 

Hon håller inte med om idén att ”alla människor är vackra” för 

att den innebär att ”det är viktigt att vara vacker” och ”oacceptabelt 

att vara ful”. Det är ett logiskt hopp jag inte förstår. Att alla är 

vackra, innebär väl inte att det vore oacceptabelt att vara ful — bara 

att ingen är ful. Däremot instämmer jag i att premissen saknar tro-

värdighet. Att alla är vackra (i betydelsen visuellt vackra) är en sym-

patisk tanke, men den stämmer illa överens med hur vi faktiskt ten-
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derar att uppleva vår omgivning. Och det handlar just om en auto-

matiserad upplevelse — inte om att behandla personer illa. 

Hon är trött på folk ”som säger åt kvinnor att ba sluta bry sig 

om utseende”. Jag lägger mig inte i vad kvinnor bryr sig om och inte. 

Normer är dock en ofrånkomlig synergieffekt av att leva i ett sam-

hälle med miljontals invånare. Det inkluderar normer kring skönhet, 

som existerat i tusentals år innan både media och kapitalism var 

påtänka som fenomen. 

Hon säger att vi måste ”försöka hitta en väg ut ur skiten”. Det 

håller jag absolut inte med om, ifall vi talar om skönhet i största 

allmänhet. Skönhet är ett grundläggande mänskligt behov. Vi behö-

ver uppleva skönhet för att må bra. Det är en övertygelse som i prin-

cip alltid varit gällande fram till 1900-talet255, och som åter börjar 

vinna kraft via röster som t.ex. Alain de Botton. Vår olycka över att 

vara fula, eller över att betraktas som fula, innebär inte att det är 

upplevelsen av skönhet som är problemet. Problemet består i en 

kombination av hur vi behandlar våra medmänniskor, och hur mot-

tagliga vi är för andras behandling. 

 

En strid ström av skit (18 jan 2014) 

Jag har skrivit praktikrapport och rest utomlands över några dagar. 

När jag återvänder hit en vecka senare känns det som att jag helt 

tappat lusten att blogga. 

Ni såg säkert första avsnittet av Belinda Olssons Fittstim härom 

dagen. Ett småmysigt och beskedligt program. Jag hade inte kunnat 

bli upprörd över det, oavsett vilken åsikt jag hade haft i sakfrågorna. 

Förmodligen gillade jag Martin Ingvar mest. Inte honom personligen, 

utan att han över huvud taget tillfrågades. Det finns ett utbrett ve-

tenskapsförakt inom den feministiska rörelsen, och att fråga Ingvar 

innebar att ta steget att göra en faktakoll av teori mot empirisk 
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forskning. Och precis som Belinda fick veta, finns det fler biologiska 

skillnader mellan könen än ”längden på urinröret”. 

Däremot vet jag inte om ni följde hashtagen #fittstim på Twitter 

den kvällen. Jag gjorde det, och mötte ett kollektivt raseri, i en stor-

leksordning jag tidigare bara sett bland fotbollshuliganer. Folk väg-

rade titta, eller blev arga och stängde av. Det ritades karikatyrer; en 

föreställer Belinda som kramar en man och samtidigt pruttar på den 

feministiska rörelsen. Man förklarade vilken förrädare hon är som 

förminskar och pissar på den feministiska kampen. Att hon som har 

vit hudfärg och medelklassbakgrund borde hålla käft. Hade Belinda 

varit man, hade vi också hört vilket äckligt gubbkräk hon är och att 

hon borde dödas. Nej, det hörde vi faktiskt, för Belinda borde ju 

knivhuggas enligt en kommentar på Lady Dahmers blogg.256 

En av Belindas ambitioner med programmet lär vara att belysa 

de aspekter som folk ser utifrån, när de först kommer i kontakt med 

den feministiska rörelsen. Det stämmer att det sällan är lönefrågor 

som präglar debatterna på internet. Men jag vet inte om det är hen-

dagis eller toplessprotester heller. Om jag försöker diskutera femin-

ism med feminister på nätet, möter jag i regel snarare sådant här.257 

Aggressiv kampretorik. Hur skönt det känns att krossa mäns själv-

känsla. Att män bör hängas i rep, huggas ner med machete eller 

avrättas av staten — eller i varje fall att man måste visa acceptans 

för att vissa kvinnor drömmer om globalt folkmord. Att som man inte 

hålla med till punkt och pricka, innebär att man är ett kvinnohat-

ande jävla gubbkräk som vägrar sluta förtrycka sin omgivning och 

förmodligen bör dödas. 

Med Stalin som Gud, tänker jag lite flyktigt och undrar om några 

av dem läst den. Det mest intressanta med Fittstim (tvprogrammet) 

                                                 
256 detfinahatet.se/2014/01/belinda-olsson-mordhotas-hon-ska-ha-en-dolk-i-ryggen-

fittstim/ 
257 toklandet.wordpress.com/2014/01/16/avratta-alla-cisman-som-ar-jamstalldister/ 
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är inte vad det innehåller, utan hur det tas emot. För ovanlighetens 

skull får en kvinna ta emot samma slags verbala käftsmällar och 

hotelser som män — åtminstone män som är oeniga med postmo-

dernistisk epistemologi. Jag har sett HAX föreläsa några gånger om 

sitt arbete i EU-parlamentet. Minns hur han gestikulerar med ar-

marna över huvudet och beskriver det som ”en strid ström av skit”. 

Jag kunde beskriva den feministiska debatten på samma sätt, och 

för all del alla andra identitetspolitiska inriktningar. Men det är nog 

bara på Flashbacks forum för nationalsocialism jag möter samma 

närhet till hatretorik och mordhot. 

Tappat lusten, alltså. Det finns en feminism jag stödjer och som 

jag tycker är vettig. En feminism som inte dömer människor utifrån 

medfödda egenskaper, som lyssnar till empirisk forskning, och vars 

förespråkare aldrig tänker att även de mest harmlösa kritiker bör 

huggas ner. En feminism som förespråkas av t.ex. Sakine Madon 

och Petra Östergren. En feminism som inte är en strid ström av skit. 

Men det är sällan den feminismen som får sätta tonen i debatten. 

Inte på nätet, där de flesta debatter idag sker. Det är inte ens femin-

ism, enligt en del mer radikala feminister, som snarare betraktar 

detta som ett borgerligt patriarkalt förtryckarprojekt.258 Frågan är 

om det är intressant och givande att delta i en sådan debatt. För 

mig, alltså. Det är lätt att dras in i infekterade debatter och skapa ett 

lojalt följe, men det motiverar inte mig så mycket. Jag vill känna att 

det ger mig något i sak. 

Fanny skrev idag att ”istället för att läxa upp feminister om vad 

de borde göra för att slippa fördomar”, borde man ”läxa upp de som 

går omkring och sprider dessa fördomar”.259 Jag håller med om att 

det finns många fördomar, och att man bör vara oerhört försiktig när 

man generaliserar människors beteenden. Men de flesta fördomar 

                                                 
258 arsinoe.se/klassisk-feminism-och-liberalfeminism/ 
259 arsinoe.se/hur-ar-fordomar-som-riktas-emot-mig-mitt-ansvar/ 
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och nidbilder bekräftas av Fanny, Lady Dahmer, Jaylazkar och de 

andra aktiva bloggarna i samma sfär. Det är lite som när män som 

grupp anklagas för att våldta, när det i själva verket är bråkdelen av 

en procent av alla män som begått våldtäkt. Det är bara bråkdelen 

av en procent av alla feminister som motsvarar fördomarna om hur 

feminister ”är”, men de blir ofta tongivande ändå. En fruktkorg be-

döms sällan efter dess sju färska äpplen, utan efter det åttonde 

ruttna. 

Jag gillar Belinda. Det jag gillar allra mest, och som den femin-

istiska debatten tycks vara i allra störst behov av, är försöket att 

närma sig oppositionen för att främja gemensam förståelse. Nej, inte 

nödvändigtvis medhåll, men att sätta sig ner under ordnade former 

och föra ett civiliserat samtal med oliktänkande. Inse att de flesta 

inte alls är kvinnohatande kräk som vill våldta och härska, och som 

förmodligen aldrig skulle säga sådant om kvinnor som sägs om män 

ovan. Inse att våra olikheter i sak ofta påminner mer om olikheten 

mellan socialdemokrater och moderater, än mellan Voldemort och 

eleverna på Hogwarts. Vi har olika ideologiska perspektiv och an-

vänder olika begrepp, men har ofta liknande målsättningar. Olikhet-

er existerar och är ibland stora, men det är inte en episk kamp mel-

lan De Goda och De Onda. 

Om det varit det, vet jag på vilken sida de som vill knivhugga 

och hänga kritiska röster hör hemma. 

 

En analys av oförtjänt sympati (20 jan 2014) 

”Håll käft och skaffa dig en analys.” 

Jag håller med om att det är viktigt att ha en analys. En teori. 

Ett intellektuellt ramverk som förklarar konkreta fenomen. Men det 

finns inte bara en analys, och att man har en viss analys säger i sig 

självt inget om hur rimliga eller sympatiska ens övertygelser är. 
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Feminister har en analys. Liberaler har en analys. Socialister 

har en analys. Såväl som freudianer, antroposofer, hinduer, objek-

tivister och keynesianer. Även många antifeminister har en analys. 

Nazisters analys är allbekant. 

När man ombeds (avkrävs) att skaffa sig en analys, innebär det i 

själva verket att man förväntas acceptera en specifik analys. Det 

antas ofta att denna analys är självklart sann; den är inte något man 

behöver övertygas om, utan bara bli medveten om. De som håller 

med är medvetna, och de som inte håller med saknar medvetenhet. 

Folk som framför kritik trots att de är medvetna bekämpar alltså 

något de vet med sig är rätt, och att någon skulle göra det kan väl 

bara ha sin grund i kvinnohat och makthunger. 

Det här är något vi ofta påträffar i sagorna. Där vet de onda med 

sig att de är onda och att de kämpar för att krossa det goda. I verk-

ligheten fungerar det sällan så. 

Därför bör man ha en viss ödmjukhet inför sin egen analys. Man 

bör vara särskilt betänksam när man fördömer andra människor 

offentligt, riktar hotelser mot dem, legitimerar fysiska angrepp på 

dem eller själv går till sådana angrepp. Ett av mina absolut största 

problem med radikalfeminismen, är att den har en analys som effek-

tivt motverkar sådan betänksamhet. Den säger att det är okej att 

”sparka uppåt”, som en del i kampen. 

Och vad som är ”uppåt” definieras förstås av samma analys: 

män, vit hudfärg, heterosexualitet, cis och avsaknad av funktions-

hinder. Man kan därför vara mot sexism, och ändå säga sig hata 

män p.g.a. deras könstillhörighet. Man kan därför vara antirasist, 

och ändå tala grovt nervärderande om vita p.g.a. deras vithet. Man 

kan bekämpa homofobi, och ändå betrakta heterosexualitet som en 

samhällsfara. Riktas samma slags ord mot kvinnor, mörkhyade eller 

homosexuella är det tvärtom ett vidrigt hat. 
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Det är framför allt det här synsättet som gör det oerhört svårt 

för mig att se försonande drag i dagens radikalfeminism. Enligt mitt 

eget sätt att se på saken, är man sexist om man hatar folk p.g.a. sin 

könstillhörighet, och rasist om man nervärderar folk p.g.a. sin hud-

färg, o.s.v. Jag gör ingen sådan grundläggande skillnad mellan kvin-

nohat och manshat, hat mot mörkhyade och mot ljushyade, m.m. Är 

vi inte bättre eller sämre människor för att vi fötts med ett visst kön, 

en viss pigmentering eller en viss sexuell läggning, borde det inne-

bära att foten inte skall sparka åt vare sig det ena eller andra hållet. 

När jag kommer i kontakt med feminister som säger sig ta den 

antirasistiska kampen på allvar, och samtidigt hatar alla jävla vita 

män, eller rentav säger, eller accepterar att deras vänner säger, att 

vita män bör utrotas — då drar jag öronen åt mig. Då har jag svårt 

att skilja feminismen från nazism eller andra folkmördarideologier. 

Det här är en analys med slutsatser som aldrig skulle vinna sympati 

eller överseende, om de inte torgfördes under feminismens något 

solkiga fana. 

Den uppåtsparkande analysen förtjänar ingen sympati och inget 

överseende. Den skall inte bemötas med humor, raljans eller gliring-

ar. Den får inte ges skenbar legitimitet genom personangrepp och 

indignerade utbrott. Den är bara något oerhört tragiskt, ovärdig de 

som säger sig önska eller arbeta för en bättre morgondag. 

 

Feminism handlar om många saker (21 jan 2014) 

Har feminismen gått för långt? 

Det frågade Belina Olsson i sitt tvprogram i förra veckan, och 

många visste redan där vad de skulle tycka om både programmet 

och om Belinda som person. Trots att hon själv svarar nej på sin 

egen fråga, ansågs det djupt oanständigt och ohederligt att över hu-

vud taget ställa den. Ingen seriös människa skulle ifrågasätta den 
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feministiska rörelsen. Ingen seriös människa kan undra om kampen 

för jämställdhet gått för långt. 

Jag känner förstås igen den här typen av retorik från min egen 

nyliberala sfär. De som ifrågasätter nattväktarstaten (idén om en 

stat som endast består av polis, domstolar och försvarsmakt) får 

ibland möta samma slags attityd. ”Kan kampen för frihet gå för 

långt?” Och så stämplas de som förespråkare av slaveri, på samma 

sätt som feminismens kritiker ofta stämplas som kvinnohatare. 

Sådan här retorik speglar bara ens egen oförmåga att inse något 

egentligen ganska självklart: att ideologier omfattar en stor mängd 

övertygelser, och att kritik mot en av dem inte behöver innebära kri-

tik mot samtliga. Vi borde undersöka vad det är som avses med att 

feminismen skulle ha gått för långt, för i regel är det inte alla femin-

istiska idéer och utgångspunkter som ifrågasätts. 

Känner ni igen det här: någon kritiserar feminismen på grund 

av x, och får till svar att feminism faktiskt handlar om y. Jag upple-

ver att identitetspolitik bäst karakteriseras med en replik ur Goethes 

Faust: Wie einer ist, so ist sein Gott. Som någon är, sådan är hans 

Gud. Feminismen får en tendens att handla om vad man själv tycker 

är viktigast eller mest centralt, när den i själva verket handlar om 

summan av vad alla feminister tycker. 

Det är inte så enkelt att feminism är den enda ideologi som före-

språkar jämställdhet, att den driver jämställdhet som enda fråga 

utifrån dess enda definition, och att kritiker därför måste vilja se 

kvinnor förtryckas. 

Feminismen är intimt förknippad med marxistisk och postmo-

dernistisk kunskapsteori, med strukturell analys, och med en makt-

teori som grundas i kollektiva kategorier. Den är också förknippad 

med krav på vittgående statlig inblandning i marknad och privatliv 

för att nivellera könsskillnader (eller i de mest radikala fall med fe-

ministisk revolution). Och med företeelser som hendagis, manshat, 
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aggressiv retorik, eller en konstruktivistisk syn på kön som delvis 

strider mot vetenskaplig forskning. Med mycket mera. 

Feminism får ofta handla om allt annat än vad den för tillfället 

kritiseras för. Det är förbluffande hur få replikskiften som behövs, 

för att invändningen ”jag håller inte med om Foucaults maktanalys” 

kan leda till svaret att man (säg) ursäktar våldtäkter eller tycker det 

är okej med trafficking. Som om man var tvungen att acceptera mak-

tanalysen eller patriarkatets existens för att kunna vara mot våld-

täkt och slaveri. Som om ingen var emot sådant innan det 1970-tal 

när de flesta av dessa teorier skapades. 

Feminismen handlar inte bara om y. Den handlar om en stor 

mängd sakfrågor, rymmer en mångfald av värderingar och utgår från 

en eller ett par ideologiska förklaringsmodeller. Därför är inte kritik 

mot feminism synonymt med motstånd mot jämställdhet eller före-

språkande av förtryck (två begrepp som kan förstås på många olika 

sätt, varav det feministiska är ett av dem). Precis på samma sätt som 

kritik mot nattväktarstaten inte är synonymt med försvar av slaveri. 

 

Förstör feminismen kärlekslivet? (23 jan 2014) 

Fanny skriver om feminism och kärlek.260 

Hon konstaterar att ”jo, feminismen förstör ditt kärleksliv”, åt-

minstone om du är heterosexuell och monogam. Jag trodde att det 

här var en raljant nidbild av feminister, men tydligen är det en nid-

bild som åtminstone Fanny instämmer med. Feminismen förstör ditt 

kärleksliv. 

Jag håller inte med, och tror att det i regel går alldeles utmärkt 

att både vara feminist och ha ett bra kärleksliv. Problem kan säkert 

uppstå om man internaliserat hat och förakt mot män för att de är 

män, och det finns ett relativt fåtal radikala feminister som tycks ha 

                                                 
260 arsinoe.se/feminismen-forstor-ditt-karleksliv/ 
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gjort det, men frånsett detta sexistiska fåtal ser jag ingen konflikt 

alls mellan feminism och kärleksliv. 

Hon tror att det ”vore en sjukt bra grej för många kvinnor att få 

‘kärleks’livet förstört”, vilket i mina öron låter illvilligt. Vi borde inte 

delegitimisera kvinnors kärleksliv genom att sätta ”kärlek” inom iro-

niska citationstecken. Än mindre borde vi sätta oss till doms över 

huruvida andra människors kärleksliv bör förstöras eller ej. Det är 

med ett uttryck jag erinrar längst bak i minnet ”de resandes tvåsak”. 

(Eller flersak om relationen inte är tvåsam.) 

Hon skriver att män inte är ”några änglar mot sina partners”, 

påpekar att många kvinnor blir ”utsatta för våld i hemmet”, och för 

”mer subtilt förtryck” i form av ”extra hushållsarbete” med mera. Det 

är en ohemul generalisering att utsträcka det till män i allmänhet, 

och jag håller inte med om att hushållsarbete är förtryck. Problemet 

här är väl att Fanny inte talar om specifikt våldsamma relationer, 

utan om heteromonogama relationer över huvud taget. 

Hon säger att ”det är jätterimligt om feminismen har som ett av 

sina mål att förstöra heteromonogama pars kärleksliv”. Själv ser jag 

det i så fall som jätteorimligt. Vi bör uppmuntra människor att 

närma sig varandra och söka ömhet, kärlek och lycka i varandras 

famnar på det sätt som passar dem, oavsett sexuell läggning eller 

relationsform. Det finns inget sympatiskt med att vilja förstöra män-

niskors kärleksliv. 

Hon avslutar med att det är ”ett viktigt mål” för hennes femin-

ism, ”att möjliggöra” fler skilsmässor, att fler flyttar isär, och att 

färre ”delar liv med varandra alls”. Visst är det bra att det finns möj-

lighet att skilja sig och flytta isär, men det bör handla om ett inbör-

des beslut när relationen inte längre fungerar, inte om att vilja för-

störa andras kärleksliv. En feminism som har detta som ett viktigt 

mål är destruktiv. 
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Kritik mot feminism är inte att kränka person (23 jan 2014) 

Fanny skriver om Fittstim.261 

Hon ser det som märkligt att folk ”tycker att feminister är 

dumma och omogna och gud vet allt”, när de ”blir förbannade över 

offentlig smutskastning och förlöjligande av den feministiska rörel-

sen”. Jag tror det handlar om att kritik av feministiska idéer ofta för-

växlas med smutskastning av person. Det är i alla fall så man ofta 

reagerat mot den här bloggen (s. 170). 

Hon återger sitt eget perspektiv, där hon ”arbetar för social rätt-

visa” och mot ”ett förtryckande system som gör att kvinnor dagligen 

blir utsatta för olika former av övergrepp, ofrihet och inte sällan får 

sätta livet till”. Det här går tillbaka till vad jag skrev häromdagen (s. 

209). Detta är inte det enda feminism handlar om, och det är inte 

sant att feminismens kritiker i regel skulle försvara eller ursäkta 

övergrepp. 

Hon nämner Belinda Olssons tvprogram Fittstim och säger att 

hon inte sett eller tänker se det, men att hon ändå vet att det ”hand-

lar om att förlöjliga” feminismen. Nej, det gör det inte. Det är kanske 

inte ett program hon håller med om eller kan känna igen sina egna 

idéer i, men de som står utanför den feministiska rörelsen (för vilka 

programmet delvis är ämnat) har nog lättare för att göra det. 

Hon blir ”kränkt personligen” när andra förlöjligar feminismen. I 

fallet med tvprogrammet (som hon inte ens sett) handlar det inte om 

något förlöjligande, utan på sin höjd om att det, vilket många ansett, 

ställer fel frågor och fokuserar på fel aspekter. Blir man personligt 

kränkt när någon kritiserar en ideologi, har man kanske inte ett 

sunt förhållningssätt till den? Folk är inte illvilliga bara för att de har 

en annan ideologisk förankring. 

                                                 
261 arsinoe.se/varfor-skulle-jag-inte-bli-sur-over-forlojliganden-av-en-rorelse-som-

kampar-emot-fortryck/ 
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Hon säger att man ”måste få… bli arg över” när ordet ”hen” ut-

pekas som ”dålig och irrelevant feminism”, då det för vissa är ”en 

fråga om deras egen identitet”. Men detta är en inställning som delas 

av många av programmets kritiker. Varför fokuserar Belinda på ordet 

hen, när det finns så mycket viktigare feministiska saker att ta upp? 

Själv håller jag i och för sig med Ebba Witt-Brattström här. Jäm-

ställdhet skapas inte med ideologiska språkförändringar. 

Hon skriver att de som tycker att hon inte borde ta feminismkri-

tik personligt, ”inte tillför något till samhället utan rentav lägger sin 

tid på att motarbeta oss som kämpar emot förtryck”. Sitter man på 

alltför höga hästar får man ett skevt perspektiv på världen nedanför. 

Det är alltför enkelt att se sig själv som bekämparen av förtryck och 

sina kritiker som förtryckets underblåsare. Verkligheten är mindre 

polariserad. 

 

Om feministiska olikheter (23 jan 2014) 

Fanny skriver om feministiska olikheter.262 

Hon skriver så här: ”Jag tycker att det är fantastiskt att folk 

bryr sig om feministiska frågor, vilka som helst. Jag är övertygad om 

att om jag försöker motarbeta sådant engagemang med motiveringen 

att det finns viktigare saker så kommer resultatet i en majoritet av 

fallen inte att blir att folk faktiskt bryr sig om mina frågor utan sna-

rare att luften går ur engagemanget och folk blir mindre peppade på 

att vara feminister.” 

Det rimmar illa med vad hon skrivit om klassisk feminism eller 

liberalfeminism. När hon hör talas om den osäkrar hon sin revol-

ver263, för den är ”ganska ologisk och ovisionär och det är inga jag 

ser som mina politiska allierade”.264 Det skulle i varje fall jag be-

                                                 
262 arsinoe.se/omfamna-olikheterna-istallet-for-att-forsoka-pressa-in-alla-i-samma-fara/ 
263 arsinoe.se/klassisk-feminism-och-liberalfeminism/ 
264 arsinoe.se/ask-fm-om-liberalfeminism/ 
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trakta som att ”motarbeta… att folk bryr sig om feministiska frågor, 

vilka som helst”. 

 

Att tolka humor ideologiskt (23 jan 2014) 

Fanny skriver om mäns skämt.265 

Hon tänker på ”humor om att kvinnor ska vara i köket eller göra 

mackor eller whatever”. Det är inte särskilt ofta jag stöter på sådan 

humor, men visst händer det. Min erfarenhet är att den i regel driver 

med dessa förlegade könsroller, snarare än tar dem i försvar. Som 

alltid annars när det gäller humor måste den bedömas efter situat-

ion och avsikt snarare än sitt ämnesval. Huruvida ett skämt är ro-

ligt/tråkigt eller rätt/fel är även olika frågor. 

Hon ”tänker på alla år som gått under vilka jag skrattat åt mäns 

skämt fast de inte varit roliga, lyssnat mer på män fast de inte varit 

intressanta och så vidare”. Vi skrattar i största allmänhet åt andras 

skämt i sociala sammanhang, även om vi inte tyckte att de var spe-

ciellt lustiga. Det har i normalfallet att göra med social kompetens, 

precis som vi lyssnar uppmärksamt på vad andra säger i en konver-

sation även om de inte erbjuder oss djupare intellektuell stimulans. 

Jag håller dock med om att man inte bör lyssna mest på män för att 

de är män. 

Hon säger att män ”söker desperat efter en förklaring” till att de-

ras skämt möter motstånd, och de ”kommer fram till att det måste 

bero på att personen ifråga saknar humor” p.g.a. sin feminism. Här 

behöver kanske bägge sidor vara medvetna om att många feminister 

tolkar humor på ett ideologiskt sätt, och att denna tolkning kan te 

sig främmande utåt. Feminister menar ofta att humor bör bedömas 

efter sitt ämnesval, medan de flesta brukar bedöma den efter situat-

ion och avsikt. 
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Hon avslutar med att mannen oftast väljer att söka ”förklaring-

en till sina tillkortakommanden utanför sig själv”. Är inte det något 

som radikalfeminism sätter i system att göra? När man känner sig 

obekväm med eller angripen av något är förklaringen alltid att man 

blir förtryckt utifrån, och blotta idén om personligt ansvar och fri 

vilja brukar hånas som borgerligt trams. Det är ö.h.t. inget tillkorta-

kommande att ha en humor som inte går hem hos alla. Endast att 

bete sig kränkande är det. 

 

Sexuell konkurrens och initiativ (23 jan 2014) 

Fanny skriver om sexuell konkurrens.266 

Hon påpekar att man ofta antar ”att hanar tävlar om att be-

frukta honor i djurriket” vilket generaliseras ”till att även gälla mel-

lanmänskliga relationer”. Ja, det är väl även min uppfattning att det 

oftast är mannen som förväntas tävla och ta initiativen, med förbe-

hållet att människor sällan har som omedelbar målsättning att 

skaffa barn. 

Hon tänker att denna tävlan kan bero på ”att kvinnor inte är så 

jävla taggade på att ligga”. Jag upplever att kvinnor oftare än män 

blir taggade på att ligga, först när en viss kontakt etablerats och som 

mannen förväntas ta initiativ till att skapa. Om det huvudsakligen 

beror på kulturella eller biologiska aspekter vet jag inte. 

Hon undrar om inte männen bara kan ”tagga ner lite istället och 

sluta?” Det bör de förstås göra om du ber dem, men inte bör de väl 

sluta att ta initiativ över huvud taget? Att fråga en tjej om hon har 

lust att ta en fika eller äta middag någon kväll är t.ex. knappast 

kränkande, och det är i regel så seriöst avsedda initiativ tas. 

Hon frågar om männen inte bara kan ”acceptera att de inte är 

så jävla intressanta för kvinnor”. Nej, varför skulle de göra det? Det 

vore inte bra för självkänslan att utgå från att ingen kvinna kan vara 

                                                 
266 arsinoe.se/man-kanske-helt-enkelt-inte-ar-sa-intressanta-for-kvinnor/ 



 

217 

intresserad av en. Däremot bör man fråga sig vad man söker roman-

tiskt/sexuellt hos en kvinna, ta seriöst avsedda initiativ, och accep-

tera om man blir avvisad. 

Att påstå att män inte är intressanta för kvinnor, är att ta sig 

tolkningsföreträde framför en enorm mängd hetero- eller bisexuella 

kvinnor som bevisligen är intresserade av män. 

 

Nakenbilder och hämndporr (23 jan 2014) 

Moralfjant skriver om att skicka nakenbilder på nätet.267 

Hon nämner hämndporr, och jag håller fullständigt med om att 

det är en kränkande företeelse. Det som sägs och visas i förtroende 

skall stanna där. 

Hon menar att vi ”befäster bilden av att ansvaret ligger hos” tje-

jerna, när vi råder dem att vara försiktiga med att skicka nakenbil-

der. Tja. Visst har vi väl ett ansvar? Inte ett ansvar för att aldrig dela 

nakenbilder, men för att tänka igenom beslutet innan vi gör det. En 

informerad riskanalys är aldrig av ondo, vad vi än gör i livet. Det 

trista är i så fall att riskerna existerar. 

Hon påstår att ”minsta lilla antydan till att tjejer gör fel när dom 

skickar nakenbilder är kvinnoförtryck”. Visst inte. Det är en åsikt 

och blotta åsikter är inte förtryck. Jag håller dock inte med om att 

det skulle vara fel, och har en rätt odramatisk syn på naket och sex i 

största allmänhet. Kör på, njut och ha kul. Men gör det inom dina 

egna referensramar för vad som känns bra. Om det är rätt eller fel 

att skicka nakenbilder på dig själv, är det bara du som kan avgöra. 

Hon undrar hur vi kan ”informera om risker utan att stigmati-

sera”. Genom att hålla isär vara och böra. Genom att berätta vilka 

risker som finns, och samtidigt understryka att det inte är fel att 

skicka nakenbilder om man vill göra det och det känns bra. På 
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samma sätt som vi inte motarbetar cyklande när vi uppmuntrar folk 

att använda cykelhjälm. 

 

Allt eller inget åt bägge håll (23 jan 2014) 

Moralfjant skriver om romantiska gester.268 

Hon nämner t.ex. när mannen ger kvinnan sin jacka, eller er-

bjuder sig att bära hennes väska. Och hon konstaterar: ”Vill vi ha 

jämställdhet så är det all or nothing. Det går inte att som kvinna ba 

‘jag vill bli sedd som lika självständig som män men det är ju jätte-

mysigt om dom bär mina saker’.” 

Men tidigare säger hon bl.a. att det är logiskt att hata sin för-

tryckare (män) (s. 62), och att det inte är okej att öppet ifrågasätta 

manshat (s. 202). Vad sägs om att reflektera över det där med all or 

nothing för jämställdhet en vända till? 

 

Ett privilegierat nonsens (23 jan 2014) 

Moralfjant skriver om privilegier.269 

Hon publicerar en lista över feministiska privilegiekategorier: 

hudfärg, kön, sexuell läggning, religiös tro, ålder, ekonomi, utse-

ende, funktionsnedsättning och hälsa. Men vi bedöms också utifrån 

utbildning, skrivkunnighet, social kompetens, humor, titlar, nätverk, 

klädstil, hygien, kroppsmodifieringar som tatueringar och piercings, 

bil, bostad, politiska övertygelser, intressen, musiksmak, hur be-

resta vi är, och en oöverskådlig mängd andra saker. Jag betraktar 

det som meningslöst att tänka i termer av privilegiekategorier. Jag 

ifrågasätter också att man skulle vara privilegierad eller ha makt 

över andra, bara för att man motsvarar eller trumfar det normala i 

många av dessa kategorier. 
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Hon hävdar att om du inte är medveten om dina privilegier, så 

är du ”delaktig i att förtrycket upprätthålls”. För mig låter det som 

idén att spädbarn kommer till helvetet när de dör för att de inte läst 

Bibeln. Hur kan man förtrycka andra människor endast genom att 

sakna en viss kunskap? Betyder det att alla förtryckte alla innan 

dessa privilegieteorier formulerades på 1980-talet? Och varför är 

man per automatik en förtryckare om man är medveten om teorierna 

men inte håller med? Det tycks mig vådligt att stämpla alla oliktän-

kande som förtryckare, till synes omedveten om att det här är ett 

ideologiskt perspektiv och inte någon sorts oomtvistad vetenskaplig 

sanning. 

 

Att anklagas för att förtrycka (23 jan 2014) 

Moralfjant ger oss råd kring hur vi skall reagera.270 

Hon råder oss närmare bestämt hur vi skall reagera när vi blir 

anklagade för att förtrycka. Jag har några mer eller mindre stora 

invändningar mot hennes synsätt. Jag ställer väl upp dem som hon 

gjort i sitt inlägg. 

 

Positioner är irrelevanta 

Det spelar ingen roll vilken feministisk privilegiekategori du eller jag 

kan tillskrivas när vi uttalar oss i sak. Jag är inte oenig med idén att 

vår bakgrund påverkar hur vi tänker, men den påverkar inte 

huruvida det vi säger är rimligt eller orimligt; korrekt eller felaktigt. 

Det var därför den här bloggen till en början skrevs anonymt. Det 

skulle inte vara möjligt att invända ”äh, så säger bara någon med vit 

hudfärg”, och man skulle tvingas ta hänsyn till vad som faktiskt 

sägs istället. Idén att vi bara kan tänka tankar utifrån utvalda privi-
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legiekategorier är både märklig och uppenbart felaktig. Försök att 

tillämpa den på Torgny Segerstedt, för att ta ett övertydligt exempel. 

 

Feminister följer inte dessa råd 

Jo, det är klart. Det är en alltför bred generalisering. Men det rela-

tiva fåtal feminister jag diskuterat med har varit på defensiven när 

jag anklagat dem för förtryck, även när de inte känt till min identitet 

(och därför inte heller min position). Jag har kritiserat feminister för 

att uttala sig rasistiskt när de talar nervärderande om vita p.g.a. 

deras hudfärg, och sexistiskt när de talar nervärderande om män 

p.g.a. deras könstillhörighet. Detta är flagrant rasism resp. sexism, 

och den ursäktas inte av idén att uppåtsparkar är okej. Att det rör 

sig om att sparka uppåt är f.ö. också en ideologisk och högst disku-

tabel utgångspunkt (s. 207). 

 

Ifrågasätt anklagelser du inte förstår 

Man bör inte alls acceptera sin skuld till något utan att ens förstå 

varför man anklagas. Att anklagas för rasism eller sexism är en an-

klagelse som varje annan: man måste förklara vad man grundar det 

i, och försöka nå en gemensam förståelse. Ett ”jag ber om ursäkt om 

du tog illa upp” är väl oftast på sin plats, men kan man inte förstå 

varför man anklagas, eller om man förstår men inte håller med, bör 

man inte bekänna skuld. Inte minst för att rasist och sexist ingår i 

ett standardiserat urval av pejorativa tillmälen som folk ofta riktar 

mot allt och alla de inte håller med. 

 

 

 

 

 

Bland kukar och fittor (23 jan 2014) 
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Lady Dahmer skriver om könsorgan.271 

Hon hävdar att ”när man tillhör en underordnad grupp” ser 

man inte vissa saker, och då ”slår man det ifrån sig”. Jag tror att 

man undgår att se vissa saker oavsett vilken grupp man tillhör. Var 

jag brandman skulle jag ofta se bränder, men istället ser jag knapp-

ast en enda. Ändå existerar bränder, tydligen i tillräcklig utsträck-

ning för att motivera brandstationer här och var. Därför är det viktigt 

att inte basera sina idéer på anekdotisk erfarenhet, utan (när till-

lämpligt) på forskning och statistik. 

Hon skriver att hon hatar kukar för att de är ”en symbol för pat-

riarkatet” och för ”förtryck” och ”makt”; den är ”hotfull”, den 

”skrämmer”, ”våldför sig”, ”våldtar”, ”tränger in”, ”förstör” — och 

”sitter oftast på män”. Sexism. 

Hon reflekterar över att det inte bara är män som har kukar, 

trots allt, utan även vissa kvinnor. Och hon frågar sig: ”Hatar jag 

deras kukar?” Jag undrar: ”Är det på något sätt en trängande 

fråga?” Såvida man inte står i begrepp att ha sex med en sådan 

kvinna tycks det mig ganska meningslöst att fundera över hur man 

känner inför hennes genitalier. Det är viktigt att vi respekterar andra 

människor, och att vi inte betraktar transpersoner som mindre 

värda. Vi behöver inte hysa någon personlig uppskattning för deras 

könsorgan. 

Hon säger att fittan bl.a. har ”låsts in”. Om hon tänker på kysk-

hetsbälten är de i princip en modern myt, populariserad genom sa-

gan om Robin Hood. Kyskhetsbältet uppfanns visserligen under re-

nässansen på 1500-talet, men det finns såvitt jag känner till inga 

bevis för att de någonsin burits av kvinnor. Om de har det, rör det 

sig om ytterst enstaka fall. Idag bärs däremot kyskhetsbälten av 

framförallt män, som del av en sexuell lek eller livsstil. I övrigt skri-
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ver hon att fittan historiskt har ”könsstympats, setts som oren, våld-

tagits, gömts undan och skambelagts”, och det är ju tyvärr helt sant. 

Hon skriver att ”genom att göra fittan till symbol för feminismen 

och kvinnoförtrycket så osynliggör och exkluderar vi alla kvinnor 

som inte har fittor”. Är det en relevant fråga? Har kvinnor med kuk 

protesterat eller känt sig uteslutna? Är det alls viktigt att vi identifie-

rar oss samhälleligt och politiskt genom våra fittor och kukar? För 

att parafrasera en vanlig feministisk fras skall vi väl inte ses som 

män och kvinnor, utan som människor. 

Hon blir ”så jävla ledsen” när hon tänker på alla kvinnor hon 

sårar genom att ”prata om kön på det här sättet”. Vilka alla kvinnor? 

Antalet kvinnor med kuk i Sverige är försvinnande litet, och än färre 

av dem följer din blogg. Att de är så få gör det svårare för dem att 

vinna större synlighet och acceptans i samhället, men jag tror också 

att de är lika förmögna till nyanserat tänkande som andra männi-

skor. De som befinner sig utanför postmoderna privilegieteorier så-

ras inte av att en bloggare tänker sig kvinnor som någon med fitta. 

 

Genus mot vetenskap (23 jan 2014) 

Fanny skriver om kön och biologi.272 

Hon berättar att hon börjat läsa genus, och hon citerar gillande 

ett stycke ur sin kurslitteratur: 

 

I brist på varje form av redovisning av de sociala processerna faller 

[David] Geary ständigt tillbaka på evolutionistiska spekulationer som 

förklaring till det som händer i det sociala livet. Har man läst denna 

400 sidor långa monografi, som betecknas som vetenskaplig och som 

utges av en så vördnadsvärd institution som American Psychological 

Association, kommer det som något av en chock när man inser att 

hela argumentationen är ren spekulation. Inte en enda könsskillnad 
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hos de psykologiska egenskaperna har kunnat visas vara ett resultat 

av mekanismer i evolutionen. 

 

Jag blev ärligt talat nedstämd av att läsa det här. Det är den sociolo-

giska motsvarigheten till att ta en kurs i biologi och få Kent Hovind 

på litteraturlistan. Jag hoppas att den här synen på vetenskap inte 

är representativ. 

 

Kyparen, det ligger kommunism i maten! (23 jan 2014) 

Fanny skriver om restaurangjobb.273 

Hon undrar ”till vilken nytta” restauranger alls existerar. Jo, för 

att erbjuda en ”trevlig upplevelse”. Jag är inte säker på vari kritiken 

består, men hon säger att restaurangbranschen är vidrig och onödig, 

och hon har ”svårt att se syftet med” den. Det behöver hon inte. Re-

stauranger existerar inte för just henne, utan för de som vill äta hos 

dem. Det är väl ens ensak, varför man gör något så tämligen alldag-

ligt som att äta på en restaurang? Nej, det förstås… 

Hon ”ser hellre ett samhälle där folk lagar sin egen mat i högre 

grad, eller kanske lagar mat kollektivt”. Varför detta detaljintresse 

för hur andra människor äter middag? De är inte dina spelpjäser att 

flytta omkring som du råkar känna för. De är sina egna, med rätt att 

själva styra över sina mat- och matlagningsvanor. 

Hon erbjuder i en uppdatering ett förslag.274 Det går ut på att 

minska ”den totala mängden jobb” och dela på ”det arbete som be-

höver utföras”. Jag kan inte hjälpa att bli fascinerad varje gång en 

kommunist vill detaljreglera vilka varor och tjänster som miljontals 

människor i ett samhälle ”behöver” och inte. Det är så brödköer 

skapas. 
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Hon tillägger att hon förresten även anser att enskild matlag-

ning ”är ett oskick”, och att matlagning istället bör ”organiseras ge-

mensamt utan något vinstintresse”. Jag organiserar i alla fall min 

egen matlagning utan vinstintresse, eller utan monetärt vinstin-

tresse, och det kanske vi kan acceptera som en kompromisslösning? 

Om inte fortsätter jag nog ändå, i alla fall tills NKVD knackar på 

dörren. 

 

Privilegierat hat och revolution (25 jan 2014) 

Jaylazkar skriver om förtryck och ansvar.275 

Hon menar att ”hela detta skitsamhälle är uppbyggt på att vi 

ska delas in i olika grupperingar som ska ordnas hierarkiskt”, där 

alla lägre grupper förtrycks av de högre och omvänt. Mitt intryck är 

att det är privilegieteorin och inte samhället som är uppbyggd på 

denna polarisering. Det verkar vara ett förtryck som inte upplevs av 

personer som 1) inte studerat dessa postmoderna teorier eller 2) 

studerat dem utan att hålla med. Det tyder på att det rör sig om en 

ideologisk övertygelse livnärd av brist på verklighetsförankring och 

kognitiv bias. 

Hon skriver att förtryckare är den som ”internaliserat en form av 

grupptillhörighet”. Det skulle betyda att förtryck bottnar i en inre 

bekännelse som inte utan vidare kan bedömas utåt. Att man ser ut 

eller beter sig på ett visst sätt, betyder ju inte nödvändigtvis att man 

internaliserat detta i relation till en viss grupp. Även om jag är fun-

damentalt oenig med idén, ser jag den ändå som ett steg framåt. Den 

skulle nämligen tvinga oss att lägga band på tendensen att svepande 

fördöma hela grupper av människor. 

Hon säger att förtryckare (d.v.s. alla människor) har ”ett ansvar 

att sluta förneka” sitt förtryck. Jag tror man bör vara tillräckligt öd-

mjuk inför sin ideologi, att man inte kräver att andra människor 
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skall dela den. Man kan argumentera för den, och kanske lyckas 

man övertyga en och annan, men det finns inget ansvar att hålla 

med vare sig man är övertygad eller ej. 

Hon påstår att den som erkänner sitt förtryck är ”en rimlig för-

tryckare”. Finns det alltså ett förtryck som är rimligt? Är inte för-

tryck per definition en orimlighet? 

Hon hävdar att man kan känna smärta inför sitt eget förtryck, 

men att den aldrig kan ”mäta sig med det” som de förtryckta ”tvingas 

utstå”. Jag tror att det, i alla fall på det stora hela, förhåller sig om-

vänt. Det är ett imaginärt förtryck som människor endast upplever 

om de accepterat en ideologi som postulerar dess existens. Då blir 

det också centralt att acceptera att man bär på en ursprunglig synd 

— t.ex. genom en viss hudfärg, könstillhörighet eller sexuell läggning 

— som bör motarbetas. På omvänt sätt upplevs det ofta som logiskt 

att uttrycka sig hatiskt mot andra som bär på samma slags ur-

sprungliga synd. 

Hon skriver att revolutionär kamp inte bara handlar om ”att 

ordna demonstrationer, studiecirklar eller [att] läsa vissa böcker och 

tidskrifter”. Nej, det handlar nog faktiskt om helt andra saker, och 

det känns inte klokt att ge exempel. Att öppet planera högförräderi 

är kriminellt och ett ärende för säkerhetspolisen. 

Hon menar att män som vägrar erkänna sitt eget förtryck ”inte 

på något vis” skall ”ha någon som helst plats alls i en revolutionär 

rörelse”. Då är det kanske en klok vägran. Att umgås i brottsliga 

kretsar för sällan med sig något gott, och att försöka utföra revolut-

ion leder till fängelse i mellan 4 och 10 år.276 I och för sig skulle jag 

bli oerhört förvånad om några arga bloggare gick från att skriva om 

kamp på nätet till att försöka störta staten i praktiken, men ändå. 
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Bör även manliga feminister dödas? (25 jan 2014) 

Jaylazkar bloggar om manliga feminister.277 

Hon berättar om en fest hon varit på, där hon knappt pratade 

”med någon man alls” och är ”mycket nöjd med detta”. Naturligtvis 

har man rätt att välja och välja bort umgänge och samtalspartners, 

men att stoltsera med att man diskriminerar människor endast på 

grund av deras könstillhörighet är kanske mindre sympatiskt? Nog 

för att man kan träffa personer enskilt eller planera in separatistiska 

träffar, men går man på gängse fest och vägrar prata med personer 

som har ”fel kön” är det sexism. 

Hon säger att män endast kan bidra med ”sin tomma manliga 

blick”, och ”det är inget att ha” — ”USCH”. Jag förstår att det är vik-

tigt att avhumanisera människor för att kunna uppbåda ett hat inför 

dem, men är det inte en aning pubertalt att göra det offentligt och 

med sådana ord? 

Hon önskar att män skulle ”bli människor istället” för att hon 

”gillar människor”. Det förklaras väl bäst av vad hon själv skrivit 

tidigare: för att kunna utöva förtryck behöver man förneka att ens 

eget förtryck är vidrigt och gör en till en vidrig person.278 Det är nå-

got jag är böjd att hålla med om, och det borde alltså även förklara 

hur hon själv tänker när hon avhumaniserar män som grupp. 

Hon skriver att ”överallt nästlar de sig in och skaffar sig förbin-

delser usch”, åsyftandes män. Det tycks väl rimligt, givet att vi talar 

om strax över 50 % av världens befolkning. Vi lever i en värld där 

män både existerar, umgås socialt och har vänner. Jag inser att det 

är problematiskt för någon som sagt sig vilja döda alla män, inte 

bara en gång, utan flera gånger, men så länge hon saknar resurser 

för att genomföra detta globala folkmord tvingas vi acceptera att alla 

människor i regel anses ha existensberättigande. 
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Hon berättar att män nu för tiden ”respekterar när jag ber dem 

att gå” och att det känns ”ovant och konstigt”. Det är bra om hon 

börjat röra sig omkring män som respekterar henne. Det kanske kan 

bidra till att nyansera hennes bild av män som icke-människor fär-

diga för slakt. En nyansering jag trott mig se en antydan till förut (s. 

186). 

 

Har feminismen gått för långt? (25 jan 2014) 

Lady Dahmer skriver att feminismen inte gått för långt.279 

Hon påpekar att man som feminist blir ”ifrågasatt varje dag”. Ja, 

säkert. Det blir jag också, och alla andra som regelbundet uttrycker 

en åsikt i kontroversiella frågor. Det är inget som är unikt eller spe-

ciellt för feminister. Det är inte heller en rättighet att slippa bli ifrå-

gasatt. Det är inte ens något negativt, utan en naturlig del i det 

öppna samtalet — så länge det gäller personer som valt en offentlig 

roll som debattör. 

Hon säger att om småpojkars beteende ursäktas med att ”boys 

will be boys”, är det ”inte så konstigt att män växer upp och blir 

våldsamma”. Det är i och för sig sant att de allra flesta våldsbrott 

begås av män, men det är också sant att de allra flesta män inte 

begår våldsbrott. Jag undrar också om det finns någon studie som 

visar ett samband mellan detta uttryck och senare våldsamhet. Det 

är en tanke som känns intuitiv och ständigt upprepas, men bygger 

den på något mer än intuitiv deduktion? Mycket förändras mellan 

barndom och vuxen ålder. Att det var ursäktligt att slänga sig efter 

benen på folk eller kasta mat på golvet när jag var fem år, betyder 

inte att jag löper större risk för att bete mig så tio, femton eller tjugo 

år senare. F.ö. kontras ”boys will be boys” av ”man skall inte slå 

flickor” och ”man skall inte slå de som är [fysiskt] svagare”. 
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Hon avslutar med att feminismen såklart ”inte gått för långt”. 

Själv tycker jag det är ett meningslöst uttalande. Feminismen är en 

samling idéer; den går inte någonstans. Det är feminister som kan 

gå för långt. Gör de någonsin det? Ja, det anser jag. Till exempel när 

de betraktar män som icke-människor (s. 226), när de vill knivhugga 

Belinda Olsson (s. 204), eller försvarar politiskt våld (s. 125). Samti-

digt tror jag inte att det är något som de flesta feminister stödjer. I 

största allmänhet anser jag inte att feminister går för långt, så myck-

et som att jag helt enkelt är oenig med deras övertygelser. Det vill 

säga såvida vi talar om radikalfeminister, de som utgår från teorin 

om att vi lever i ett patriarkat. 

 

Hatet är okej om inte fel personer ser det (25 jan 2014) 

Lady Dahmer skriver om Fittstim.280 

Hon anser att avsnitt 2 av Belinda Olssons tvprogram spelade 

”antifeministerna rakt i händerna” när det ”cementerade feministen 

som manshatare”. Jag undrar varför hon i så fall har något problem 

med det? Dels betraktar hon sig som allierad med Fanny Åström, 

som ogillar idén om att ta avstånd från manshat (s. 195), och med 

Jaylazkar, som förespråkar i princip alla mäns utrotning (s. 226). 

Dels har hon också själv skrivit t.ex. att manshat är en ”ventilation” 

som män ”helt enkelt får ta”.281 Problemet tycks alltså inte vara 

manshat eller att feminister uttrycker sig manshatiskt, utan att det 

är dåligt om fel personer får syn på det. (Jag håller inte med om att 

Olsson visar bilden av feminister som manshatare, men det blir en 

separat diskussion.) 

Hon vill inte att tittarna skall känna att det är ”synd om man-

nen ‘som alltid får en massa skit'”. Fair enough. Jag tycker inte hel-

ler att det är synd om mannen. Delar jag inte privilegieteorins över-
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tygelse, kan jag inte gärna hävda att det är synd om män för att de 

är män. Men det kan ju fortfarande till äventyrs vara synd om en-

skilda män och kvinnor, på grund av hur de behandlas av andra 

människor. Jag tycker det är synd om människor som möter hat, 

hot och övergrepp. 

Hon ”tycker inte synd om Pär Ström” för att hon själv drabbats 

av ett större och/eller värre hat utan att lägga ner. Det är berömvärt 

att orka hantera hat, och trist att det skall behövas, men att man 

gör det behöver väl inte betyda att det inte kan vara synd om andra? 

Pär Ström blev mobbad för sina åsikter, och det är väl synd. Det är 

synd att feminister mobbas, att andra förespråkare av jämställdhet 

mobbas, eller att någon över huvud taget mobbas endast för att ha 

uttryckt sin mening. Jag har också mobbats i mindre utsträckning, 

mottagit mordhot, o.s.v. Jag vet att det är jobbigt att behöva han-

tera, och är glad över att inte ha behövt göra det i samma utsträck-

ning som Lady Dahmer säkert har gjort, Pär Ström fick göra, m.fl. 

Hon tänker att folk ser Olssons program och tänker att ”de där 

feministerna är ju som nazister!”. Även om programmet inte ger den 

mest sympatiska bild av den feministiska rörelsen (och någon sådan 

vore inte heller korrekt), utmålar den knappast feminister som na-

zister. Jag har däremot noterat vissa idéer inom feminismen som för 

mina tankar åt det hållet. Då menar jag inte bara det yttersta fåtal 

som likt Jaylazkar uttryckligen vill utrota en världsbefolkning, utan 

idéer som dessa (s. 207) eller dessa (s. 148). 

 

Män gör fel även i sitt manshat (25 jan 2014) 

Fanny skriver om män som hatar män.282 

Hon säger att det ”är inte samma sak för en man som för en 

kvinna” att hata män. Inte ens när männen själva hatar män lyckas 

de göra något rätt. Fantastiskt. 
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Hon tycker det är fel när män försökt övertyga henne ”om hur 

värdelösa och usla män är”, när det är hon ”som kvinna i ett patri-

arkat som borde få definiera det där”. Dels borde det vara något av 

en icke-fråga, eftersom hon redan är övertygad. Dels ifrågasätter jag 

att hon eller någon alls borde få definiera hur värdelösa andra män-

niskor är på grund av deras könstillhörighet. För övrigt är det ett 

fantastiskt prov på kognitiv bias när man följer en ideologi som häv-

dar att man har tolkningsföreträde (ens egen åsikt går automatiskt 

före andras), och som medger att man definierar människogruppers 

värdelöshet. 

Hon berättar att hon blivit kritiserad av män för att inte vara 

”tillräckligt intensiv” i sitt manshat, vilket hon tycker är ”fullkomligt 

absurt”. Javisst är det absurt — men för att det är absurt att över 

huvud taget hata andra människor på grund av deras könstillhörig-

het. 

Hon skriver att manshat kan vara ”ett sätt att avsäga sig an-

svar” och att man därigenom vägrar se sig själv som ”en del av pro-

blemet”. Det håller jag med om, och det är något som alla feminister 

i den här sfären bör ta till sitt hjärta. Men det finns ju mer grund-

läggande invändningar mot att hata människor p.g.a. deras med-

födda egenskaper också. 

Hon säger att det finns män som bara umgås med kvinnor ”för 

att det är trevligast så för dem”, vilket ”provocerar” henne ”något 

oerhört”. Det är säkert provocerande när människor umgås så totalt 

över de upplevda fiendegränserna, och jag tycker själv att det verkar 

dumt, om än av andra orsaker. Att välja sin vänkrets baserat på kön 

känns förlegat och inskränkt. Men alla har rätt att välja sitt eget 

umgänge och det är inte något som angår utomstående. 

Hon avslutar med att ”ditt manshat kan aldrig bli mitt” och väd-

jar till männen att ”snälla, ta det inte ifrån mig”. Man kunde tro att 
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de hotar med att beröva henne något värdefullt, istället för att kon-

kurrera om rollen som sexistisk hatare. 

 

Lattepappor förtrycker inte heller (25 jan 2014) 

Fanny skriver att lattepappor förtrycker.283 

Hon säger att lattepappan ”får stå modell för den feministiska, 

kuvade mannen”, och det stämmer absolut att sådana idéer existe-

rar. Jag håller inte med. Man är inte kuvad för att man tar ut föräld-

raledighet och tar hand om sina barn (eller för att man också dricker 

latte — om man nu infriar den stereotypen). Det är ett privilegium att 

kunna göra det. Inte ett privilegium i postmodernistisk betydelse, 

utan i gängse betydelse, för att det möjliggjorts genom positiv särlag-

stiftning. 

Hon konstaterar att många av dessa män hon träffat, mest ver-

kat ”initiativlösa och oförmögna att ta ansvar”. Å andra sidan har 

hon många gånger ondgjort sig över män som tar initiativ, och av-

färdar i allmänhet invändningar om eget ansvar som ett borgerligt 

och privilegierat påfund. Det går dessvärre inte att både äta kakan 

och ha den kvar. 

Hon karakteriserar lattepappan som mannen som ”mest agerar 

som en oformlig klump”. Om det verkligen är så han beter sig, 

kanske det stämmer att han är kuvad? Men att lattepappor skulle 

vara oformliga klumpar är inget som stämmer överens med min erfa-

renhet, för att vända anekdot mot anekdot, och det framstår som en 

smula inskränkt att dra alla lattepappor över samma kam på det 

sättet. Särskilt när man samtidigt är precis lika skeptisk gentemot 

män som är initiativrika och tror på individens eget ansvar. 

Hon säger att det i många fall är ”bättre att inte ha någon kon-

takt med sin pappa alls” än att ha en närvarande pappa. Tja, hon 

har ju redan konstaterat att feminism handlar om att förstöra kär-
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lekslivet (s. 211), och då borde den väl också handla om att förstöra 

familjerelationer. Jag tycker sådant här prat är oerhört osympatiskt. 

Det finns onekligen föräldrar som behandlar sina barn så illa att all 

kontakt blir nedbrytande, men det är ett stort undantag från det 

normala, och det är inte något som du eller jag skall sitta bakom 

våra datorskärmar och avgöra för andra. 

 

Lever vi i en våldtäktskultur? (26 jan 2014) 

Anny Berglin skriver att vi lever i en våldtäktskultur.284 

Hon tycker att det är ”ett stort steg framåt” att vi ”diskuterar 

samtyckeslagstiftning”. Tja. En av få saker jag delar med radikalfe-

minister är min avsky för våldtäkter och sexuella övergrepp. Sam-

tycke är inte bara oerhört viktigt, utan fullständigt avgörande. Där-

emot är jag inte imponerad av förslaget till samtyckeslagstiftning, 

och det har framförallt två skäl. Dels talar vi om att reglera männi-

skors mest privata privatliv, som sällan spontant inleds med en le-

dande fråga med ja- och nej-svar. Vi visar generellt vad vi vill med 

signaler och initiativ, och därför lär inte sådan här lagstiftning efter-

levas i någon större utsträckning. Dels riskerar den att invagga oss i 

en falsk trygghet, för att den utmynnar i en ord mot ord-situation 

(såvida man inte faktiskt skrivit ett kontrakt). 

Hon menar att det är fel att utmåla våldtäktsmän som monster, 

för att det ”kan till och med vara populäraste killen i skolan som är 

våldtäktsman”. Själv ser jag ingen nödvändig konflikt här. Ja, vi le-

ver inte i en Disneyvärld där det är syns på lång väg vem som är god 

och vem som är ond. Din bäste vän med hög utbildning, ett bra jobb 

och många vänner kan vara en våldtäktsman. Våldtäktsmän är inte 

monster, i betydelsen att de har en natur som gör dem till något helt 

annat än dig och mig. Men att de är monster i en moralisk mening 
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kan jag inte annat än hålla med om. Att begå våldtäkt är fundamen-

talt omoraliskt och människoovärdigt. 

Hon skriver att det finns ”otroligt många män som inte ens vet 

själva att de har våldtagit någon” för att vi inte lär män ”var grän-

serna går”. Stämmer det överens med studier? Jag vet inte, men det 

tycks mig intuitivt märkligt att våldta någon utan att begripa att 

man gör det, i alla fall såvida man inte är drogpåverkad eller psyko-

tisk. Fast vi vet ju hur fel man kan ha när man utgår från det intui-

tiva, så jag uttalar mig inte för starkt. Att vi känner till fler som blivit 

våldtagna än som begått våldtäkt, förklaras dock rimligtvis av att 

våldtäkt är ett socialt stigmatiserat brott. Jag har aldrig hört en vän 

eller bekant erkänna ett våldsbrott, trots att ett flertal rent statist-

iskt har begått det. Utifrån 2012 års statistik begår 2 % av alla män 

ett våldsbrott per år, dock givet att varje anmälning begåtts av unik 

person och frånsett mörkertal. 

Hon gör en koppling mellan våldtäkter och ”boys will be boys”-

attityder i barndomen. Jag skrev så här om det igår: Det är en tanke 

som känns intuitiv och ständigt upprepas, men bygger den på något 

mer än intuitiv deduktion? (s. 209) Mycket förändras mellan barn-

dom och vuxen ålder. Att det var ursäktligt att slänga sig efter benen 

på folk eller kasta mat på golvet när jag var fem år, betyder inte att 

jag löper större risk för att bete mig så tio, femton eller tjugo år se-

nare. F.ö. kontras ”boys will be boys” av ”man skall inte slå flickor” 

och ”man skall inte slå de som är [fysiskt] svagare”. Jag betraktar 

det inte som okej att pojkar drar tjejer i håret för att de är kära (eller 

av någon annan anledning), men jag ifrågasätter den koppling till 

våldtäkter som Berglin (och Lady Dahmer) m.fl. drar. 

Hon säger att all reklam med ”ständigt leende, ständigt per-

fekta” kvinnor bidrar till att skapa en våldtäktskultur. Det finns 

forskning som tyder på att avklädda kvinnor i reklam bidrar till 
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större acceptans för sexuell aggression mot kvinnor.285 Det kan vara 

en bra grund för att opinionsbilda mot sådan reklam, men det är 

inte ett skäl för att inskränka tryck- och yttrandefriheten (om det är 

vad som avses, med tanke på att frågan berörs i relation till lagstift-

ning). Kom ihåg att vi alltid får mer än ett enda avsett intryck när vi 

upplever något. Om många t.ex. visar större acceptans för att femi-

nister misshandlas eller våldtas, efter att ha läst feministiska blog-

gar om att alla män är förtryckare och/eller bör utrotas, bör vi enligt 

samma argument förbjuda feminister att uttrycka sådana saker (vil-

ket i sin tur öppnar upp för mer omfattande inskränkningar i våra 

grundläggande fri- och rättigheter). 

 

Mjuka män och att avstå från sex (26 jan 2014) 

Moralfjant skriver om mjuka män.286 

Hon tar upp idén att maskulina män och feminina kvinnor ge-

nerellt betraktas som särskilt attraktiva av det motsatta könet, och 

så är det förstås. Här är vi eniga, även om hon utgår från en ideolo-

gisk förklaringsmodell vilket jag inte gör. 

Hon undrar om det då inte vore värt ”mindre sex” för att ”för-

söka förändra könsrollerna”. Det kan väl bara varje enskild person 

avgöra för sin egen del. Många människor (de flesta?) är för övrigt 

positivt inställda till skilda könsroller. Kanske inte till varje aspekt 

av dem, men de tenderar ändå att uppskatta att vissa könsskillna-

der existerar. Vilket väl till sidst og syvende är en av anledningarna 

till att de existerar från första början. Att förvänta sig att andra skall 

ha mindre sex för att främja ens egen ideologiska syn på kön är i 

vilket fall orimligt. 

Hon förstår inte ”detta extrema fokus på att alla måste ha sex 

precis hela tiden”, som om man inte kunde vara lycklig annars. För 
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en del handlar det nog om lycka. Vi har olika emotionella behov av 

fysisk intimitet och sexuell närhet, och ett bra sexliv kan göra myck-

et för den allmänna upplevelsen av lycka. Det går att vara lycklig 

utan sex. Men att man kan vara lycklig utan något, är väl inte ett 

argument för att man bör avstå från det? 

Hon frågar till slut varför det finns ”ett utbrett hån mot ‘velour-

pappor'”. Har hon läst en av Fannys senaste texter, där dessa pap-

por karakteriseras som ”initiativlösa och oförmögna att ta ansvar” 

som ”mest agerar som en oformlig klump” (s. 231)? Här håller jag 

med Moralfjant. Vi bör inte håna män för att de är ”mjuka”. 

 

Feminismen är en ideologi (26 jan 2014) 

Kickan Wicksell skriver att feminismen inte är en sakfråga.287 

Hon håller inte med om att vem som helst är feminist så länge 

de ”tror på mäns och kvinnors lika värde”. Här har hon alldeles rätt, 

och det är en bild av feminismen som feminister ofta försöker upp-

rätthålla — i alla fall när de möter kritik. Kritik betraktas snabbt 

som kvinnohat, eftersom den måste bero på att man inte ställer upp 

på jämställdhet och lika värde. Snarare är feminismen en ideologi 

som rymmer bra mycket mer än bara idén om lika värde. Det går att 

förespråka kvinnans fri- och rättigheter utan att identifiera sig med 

ideologin feminism. 

Hon säger att feminismen för henne är ”starkt kopplad till att 

jag också är socialist”. Eftersom feminism är en samhällsorienterad 

ideologi, är det väl rimligt att den också förankras i en politisk ideo-

logi. Själv är jag liberal och kan kalla mig för liberalfeminist, så jag 

gör också en sådan förankring om än i olika ideologier, och har där-

för en annan uppfattning om vad feminism bör vara och vad den bör 

åstadkomma. Men vi verkar dela utgångspunkten att feminism inte 
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bara handlar om medvetenhet eller att vara för kvinnors lika värde, 

utan om ideologi och perspektiv. 

 

Politiskt våld är fel oavsett ideologi (26 jan 2014) 

Fanny skriver om politiskt våld.288 

Hon tycker det är fel att jämföra nazistiskt våld med extrem-

vänsterns våld. Varför då? Bägge använder våld mot människor 

endast på grund av vilka åsikter de har. 

Hon hävdar att nazister ”utgör ett hot”. Ja, nazister som miss-

handlar människor och egendom utgör ett hot. Men de utgör knapp-

ast ett hot, såtillvida att de skulle vara på väg att vinna plats i riks-

dagen. Det skulle kräva några hundra tusen röster mer, vilket de 

inte står i begrepp att få någon gång snart. 

Hon undrar varför vi inte diskuterar problemet med nazister, 

istället för att ”diskutera huruvida RF är ett problem eller inte”. Det 

ena utesluter väl inte det andra? Alla grupperingar som använder 

våld mot människor, endast baserat på vilka åsikter de har, är ett 

allvarligt problem. 

Hon säger att extremvänsterns våld inte är ”ett argument för att 

låta nazistiskt våld äga rum”. Naturligtvis inte. Men vilka utom na-

zister försvarar nazistiskt våld? 

Hon skriver att idén om att höger- och vänsterextremism ser li-

kadan ut saknar ”stöd i verkligheten”. Den utgår från något olika 

idéer och tänkare, men om något visat sig i verkligheten, är det att 

höger- och vänsterextremism har likartade konsekvenser i prakti-

ken. En av dem är rättfärdigandet och användningen av våld mot 

oliktänkande. 
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Hört på Twitter #4 (26 jan 2014) 

Det var ett tag sedan, så nu är det dags. 

 

 

 

Svarade att det var tråkigt att hon tyckte det, och önskade henne en 

fortsatt bra dag. 

 

 

 

Den här bloggen är inte dedikerad till någon alls. Den kritiserar vad 

några radikalfeministiska bloggare skriver. Jag har aldrig påstått att 
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Fanny har borderline, och jag har aldrig bemött inlägg som handlar 

om hennes egen psykiska hälsa. I kommentarfältet har det hänt att 

man nämnt psykisk ohälsa, men det är inte spekulation utan något 

hon själv offentliggjort på sin blogg. Hur konstruktivt det är att dis-

kutera det kan däremot ifrågasättas. Min favorit här är dock att Te-

nebrism erbjuder fritt spelrum. Ja, vad hemskt med fritt spelrum! 

 

 

 

Jag är inte antifeminist, men antar att det känns enklare att avfärda 

mig som en. Känsla av tillhörighet? Det är inte jag som förespråkar 

identitetspolitik, systerskap (eller broderskap) med likatänkande, 

eller separatism. Det är kul när folk gillar vad jag skriver, men tro 

det eller ej så motiveras jag inte speciellt mycket av andras bekräf-

telse när jag bloggar. Rätt populär har bloggen kanske blivit. Nästan 

100 000 träffar på lite över två månader. 
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Jag är inte antifeminist, i betydelsen att jag skulle vara anti all 

feminism. Jag är anti radikalfeminism, men inte anti liberalfemin-

ism. Varför skulle inte feminister tycka att min blogg är helt i sin 

ordning? De är säkert ofta oeniga med vad jag skriver, men kritik 

mot feminism bör väl vara i sin ordning även om man inte håller 

med den. Att feminister borde vara så avogt inställda till invänd-

ningar och avvikande röster tycker jag säljer dem kort. För övrigt är 

inte jag mitt kommentarfält. Det händer att jag raderar saker, men 

det mesta får stå. Jag har för mig att LD:s brist på högre utbildning 

har nämnts, och jag håller med om att det inte är så konstruktivt, 

men bedömer det som beskedligare än hennes egen retorik (s. 182). 

 

 

 

 



 

240 

Lite om ekonomi och kapitalism (27 jan 2014) 

Hej Blekk! skriver om feminism och kapitalism.289 

Hon menar att kapitalism är ”ett ekonomiskt system som kräver 

tillväxt och vinst”. Som om det fanns alternativ. Eller rättare sagt: 

som om det fanns alternativ, som inte innebar kontinuerligt sämre 

allmän levnadsstandard. Vinst är inte en artificiell ideologisk kon-

struktion, det är en materiell nödvändighet för ekonomisk överlev-

nad. Ett enskilt företag i en socialism behöver inte gå med vinst, 

men förlusten måste betalas av att staten gör vinst på annat håll. 

Alternativet är förlust, stagnation och till slut konkurs. 

Hon kritiserar kapitalismen för planned obsolencense, d.v.s. 

strategin att medvetet försämra produkters kvalitet så att konsu-

menten snabbare behöver köpa nytt. Det finns så många faktorer 

som spelar in, att jag inte kan ge ett bra svar utan att skriva en 

längre uppsats. En grundläggande invändning är att frågan ”hur 

länge skall en vara hålla?” saknar ett universellt svar. Kvalitetspro-

dukter är i regel dyrare för att de kostar mer att tillverka; för de 

flesta är det positivt att de kan köpa billig lågkvalitet, för att då ha 

mer pengar över till annat. En annan invändning är att konkurrens i 

regel uppstår ganska snabbt, om folk inser att de kan tillverka en 

mer hållbar produkt till samma eller lägre produktionskostnad. En 

tredje är att vi tenderar att köpa vissa typer av varor, medvetna om 

att de snart skall ersättas med andra. Hit hör t.ex. modekläder. 

Hon skriver att det är ”människors inbillade behov” som får 

styra, snarare än deras ”egentliga behov”. Jag har svårt att tolka den 

här sortens attityd som något annat än folkförakt. Dessa dumma 9 

600 000 svenskar som följer sina inbillade behov istället för att råd-

fråga mig som vet bättre. I själva verket har människor enormt di-

versifierade behov. De behöver olika saker, i olika mängder, vid olika 

tidpunkter, på olika platser, till olika priser. En decentraliserad 
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marknad möter inte människors behov perfekt — den är inte en 

allsmäktig och ofelbar gudom — men långt mycket bättre än en 

autokrat eller statlig kommitté. Det är förstås det som Ludwig von 

Mises kalkyleringsproblem handlar om.290 

Hon säger att många har som företagsidé ”att få människor att 

känna sig otillräckliga”. Det är ett perspektiv. Ett annat är att män-

niskor i allmänhet vill förbättra sig själva och sina liv, och att reklam 

vädjar till det. I regel beror inte denna vilja på någon djupare känsla 

av otillräcklighet, utan på att människor tenderar att må bättre av 

att känna att de är på väg någonstans, att de utvecklas, att de för-

nyar sig, upplever och uppnår nya saker. Reklam anspelar ofta på 

det, och det tycker jag är fullt rimligt, även om jag själv sällan attra-

heras livsstilsreklam. 

 

Tydligen fel på vänstermän också (28 jan 2014) 

Fanny skriver om Feministiskt Initiativ.291 

Hon observerar att ”vissa vänstermän tycker det 

är jätteviktigt att F! är uttalat socialistiska”. Jag undrar om det finns 

ett slags man, åtminstone i någon platonsk idévärld, som hon inte 

skulle rikta kritik mot? Hon har nyligen riktat hårda ord mot 

både lattepappor (s. 231) och manshatande män (s. 229). Inte heller 

vänstermän som röstar på V duger tydligen. I vilket fall är det väl 

begripligt om man som socialist fäster stor vikt vid sitt partis ideolo-

giska förankring. Jag gör det också, men i förhållande till klassisk 

liberalism (vilket bara lämnar det lilla Liberala partiet, som jag peri-

odvis varit smått engagerad i). 

Hon ”tvivlar starkt på” att F! kommer locka till sig ”särskilt 

många högerfeminister” och börja ”driva irrelevant feministisk poli-

tik”. Längre ner skriver hon å andra sidan att mäns våld mot kvin-
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nor, våldtäkt etc. är ”sjukt viktiga frågor i sig och inte bara ur ett 

vänsterperspektiv”. Jag håller med om det sista, men hur går det 

ihop? Något kan inte gärna vara irrelevant och sjukt viktigt på en 

och samma gång. 

Hon tycker det är ”jävligt tröttsamt” att vänstermän sätter sina 

egna frågor ”i förgrunden i all politisk kamp”, och att något måste 

vara uttalat socialistiskt för att de ”ska tycka det är bra”. Kan inte 

dessa vänstermän rikta precis samma kritik mot henne i så fall? 

Fanny sätter sina feministiska frågor i förgrunden, och vill rösta på 

något som är uttalat feministiskt. 

Hon menar att feminismen ”ruckar på en viktig grund för kapit-

alismen, nämligen kärnfamiljen och mäns exploatering av kvinnors 

reproduktiva förmåga”. Var har hon fått det ifrån? Det lär du inte 

hitta i någon ekonomibok, vare sig den skrivits av Lars Pålsson Syll 

eller Andreas Cervenka. Kapitalism handlar inte om hur eller om 

människor bildar familj, och/eller väljer att skaffa barn. Kapitalism 

handlar om att kapital ägs av privatpersoner, vilket varken förutsät-

ter eller påtvingar människor en viss typ av familjebildning. 

Hon oroar sig för att vi skall få ”en garanterat helt död demo-

krati”. Har hon glömt att hon ogillar demokrati? Hon anser att den 

som tror på demokratiska medel är ”fan bara verklighetsfrånvänd”292 

och finner tröst i tanken på blodig revolution (s. 48). Hur kommer 

det sig då att hon plötsligt vädjar till demokrati för att få vänstermän 

att rösta F! istället för V? Hennes sambo Jaylazkar anser att V är 

patriarkalt (s. 38). Vad tror ni om det? 
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Om snyfthistorier och källkritik (28 jan 2014) 

Fanny skriver om att dela snyfthistorier.293 

Hon ber oss att inte oreflekterat dela snyfthistorier om 1) kvin-

nor som slår män, 2) män som förlorat vårdnaden om sitt barn och 

3) par som fått sina barn omhändertagna av socialen. Själv delar jag 

sällan snyfthistorier över huvud taget och tar för vana att vara käll-

kritisk. Men varför skall vi vara särdeles eftertänksamma mot just de 

här historierna? För att det riskerar att nyansera den feministiska 

debatten, eller av andra skäl? 

Hon menar att vi inte bör dra slutsatsen 1) att det skulle bli en 

stor grej om det hände en kvinna, och 2) att vi lever i ett matriarkat. 

Det förra ser jag inget problem med, och det stämmer i vissa fall. Få 

bryr sig t.ex. när en man blir tafsad på. Visst hat anses också lite 

finare än annat hat, och i dagsläget är det utan tvivel radikalfemi-

nister som kommer undan med det i störst utsträckning. De kan 

uttrycka sig rasistiskt och sexistiskt; tala med värme om sitt mans-

hat och om hur män borde dödas — och behålla något slags social 

respekt, trots att det är en typ av uttalanden vi annars hör från ex-

tremhögern. Att tala om ett matriarkat är däremot oklokt, eftersom 

den postmodernistiska privilegieanalysen är högst diskutabel. 

Hon tycker att det är ”jättetråkigt såklart” om män blir ”utsatta 

för sexism, sexuellt våld och/eller trakasserier eller prostituerar sig”. 

Varför då? Bara några dagar tidigare vädjade hon till manshatande 

män, att inte ta hennes eget manshat ifrån henne (s. 229), och hon 

talar ofta nedsättande om män som grupp. Det saknas inte sällan 

samstämmighet mellan vad hon sade igår, säger idag och kommer 

säga imorgon. Hon kan inte gärna tycka att det är jättetråkigt om 

män utsätts för sexism och samtidigt själv regelmässigt uttrycka sig 

sexistiskt mot män (eller för den del stödja personer som anser att 

män bör dödas). 
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Hon säger att du inte borde ”köpa mannens historia rakt av” 

ang. vårdnad av barn, för att du ”inte har en jävla aning om vad som 

skett i den här familjen”. Samtidigt har hon som princip att alltid 

köpa kvinnans historia rakt av.294 Du skall ”bara inse att du inte vet 

och skit i att dela den jävla storyn”. Men det gäller alla nyheter, och 

det är orimligt att kräva absolut säkerhet. Det räcker att vara käll-

kritisk och googla påståenden som verkar tvivelaktiga. Hon under-

stryker med kapitäler ”DU VET INTE OM DET ÄR SANT så skit i att 

spekulera”. Själv anser hon t.ex. att bortträngda minnen existerar (s. 

68), att rymdraketer saknar relevans för samhället (s. 64), och att 

patriarkatet inte kräver bevis.295 Vad sägs om att åtminstone för-

söka tänka konsekvent? 

 

Problemet med identitetspolitik (29 jan 2014) 

Fanny skriver om systraskap.296 

Hon skriver att hon avskyr allt som Isabella Löwengrip står för, 

men att hon kommer stå på hennes sida när hon ”berättar om sexu-

ella trakasserier på krogen”. Jag har inte precis stenkoll på Isabella, 

men det jag läst har jag tyckt varit bra. I vilket fall skulle jag också 

stå på hennes sida om hon blivit sexuellt trakasserad på krogen. 

Eller på Fannys sida, för den delen. Och varför skulle jag det? 

För Fanny handlar det om systraskap och ”gemensamt in-

tresse”, snarare än om ”att gilla varandra”. För mig handlar det var-

ken om eget intresse eller att vara solidarisk med någon med ett 

visst kön. Det handlar om att göra vad jag anser är rätt och riktigt. 

Anser jag att sexuella trakasserier är fel, och det gör jag, bör jag ta 

avstånd från det oavsett vem som drabbas. Jag tar ställning mot ett 

fenomen, inte för solidaritet med en viss samhällsgrupp. 
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Problemet med att ha en identitetspolitisk utgångspunkt är att 

man aldrig kan ta avstånd från fenomen, utan bara från fenomen i 

relation till en drabbad grupp man identifierar sig med. Därför kan 

inte Fanny vara mot t.ex. sexism och rasism i sig, och tenderar att 

själv hemfalla åt det när det riktas mot grupper som faller utanför 

hennes identitetspolitiska ramar: bland annat män och personer 

med vit hudfärg. 

 

En revolution som aldrig kommer (29 jan 2014) 

Jaylazkar skriver om förtryck och kommunism.297 

Hon berättar att hon inte fått medhåll när hon anklagat andra 

för förtryck, och konstaterar att ”förnekelse och tystnad är förtrycka-

rens bästa vän”. Det stämmer nog. Men det stämmer också att hon 

har en annan syn på förtryck än den gängse, som bottnar i ideolo-

gisk teori snarare än i hur människor faktiskt upplever situationer. 

Att hon möter motstånd har nog till inte liten del med det att göra. 

Hon menar att ”vi” (feminister, antar jag) ”bortförklaras som 

‘galna’, ‘hysteriska'” o.s.v. Ja, det är en vanlig typ av retorik, och den 

är trist. Personangrepp är aldrig argument. Samtidigt gör ingen mer 

än Jaylazkar för att provocera fram just sådana reaktioner. Till ex-

empel ser hon heterosexualitet som en samhällsfara (s. 207), och 

uppmanar till utrotning av män (s. 201). Om inte det är galet och 

hysteriskt, undrar jag vad som är det? 

Hon säger att hon känt sig ensam för att alla män som förtryckt 

och förtrycker henne, ”inte visar någon form av ambition att sluta” 

göra det. Jag fick tidigt lära mig att fråga mig själv: ”Vad är rimlig-

ast, att jag har rätt eller att alla andra har fel?” Upplever man sig 

regelmässigt förtryckt av alla män man möter, är det rimligaste sva-

ret förmodligen att man tolkar något skevt. Och det kan i sin tur 
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bero på t.ex. att man utgår från ideologisk teori snarare än andra 

människors faktiska motiv och upplevelser av situationer. 

Hon hävdar att alla dessa förtryckande män har fått henne att 

”tappa hopp om att det någon gång kommer kunna bli någon revo-

lution”. Det är klart att det inte blir någon revolution. Det förutsätter 

att en avsevärd andel av befolkningen är beredda att störta staten, 

och det är det tvärtom oerhört få som är. Jag skulle retoriskt säga 

”försök begå en statskupp istället”, om det inte riskerade att tolkas 

på brottsligt allvar, och hennes blogg inte redan var känd hos SÄK. 

(Det bör den i alla fall vara, eftersom den öppet talar om revolutionär 

organisering.) 

Hon tänker att ”alla former av förtryck är kontrarevolutionära”. 

Inser hon hur otroligt främmande blotta tanken på revolution är för 

nästan alla i det här landet? De flesta av oss associerar det med nå-

got som var aktuellt under slutet av 1700-talet. En revolution i da-

gens Sverige ter sig lika osannolik som om staten skulle börja ta ut 

skatt i spannmål. Det här är något som bara kan framstå som verk-

ligt när man diskuterar det med sina två dussin revolutionära kam-

rater. Resterande 9,6 miljoner invånare är knappt medvetna om att 

revolutionära grupperingar existerar. 

 

Relationer och känslomässigt arbete (30 jan 2014) 

Fanny skriver om känslomässigt arbete.298 

Hon utgår återigen från en scen i Sex and the City. Kan det vara 

för att den tillfredsställer hennes kognitiva bias? Min egen uppfatt-

ning om relationer ligger närmare Six Feet Under (f.ö. den bästa tvse-

rie som gjorts enligt mig), men jag vet att den inte är allenarådande. 

Jag fungerar på ett visst sätt, vilket innebär att jag attraherar och 

attraheras av personer som också fungerar så, och det präglar i sin 

tur de relationer vi skapar ihop. Nog för att kvinnor och män har lite 
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olika tänkesätt, men jag tror inte att vare sig SatC eller SFU ger oss 

någon schablon för det typiska standardförhållandet. 

Hon ”känner ofta i dessa situationer” att hon får svårt till di-

stans och blir ”så jävla inställd på att tillfredsställa”. För all del. Jag 

reagerar likadant, vilket kan bli väldigt destruktivt om det går för 

långt. Och jag tror att det tyder på mer grundläggande relationspro-

blem, när sådana situationer uppstår. Man får kommunicera om 

problemet, och sedan kommunicera om kommunikationen. Det un-

derlättar om man vet sina gränser, vad som kan räddas, och när det 

är dags att hoppa av. Men det kräver nog ofta att man har en del 

tråkiga erfarenheter i bagaget. 

Hon tror att den här dynamiken beror på att kvinnor ”i högre 

grad blivit fostrade att känna in och bry sig om andras känslor”. 

Själv undrar jag om det inte är ett ganska allmänmänskligt bete-

ende. Vissa föredrar att konfrontera för att ta itu med problem di-

rekt; andra är mer konflikträdda och hoppas att problemet försvin-

ner av sig självt. Men jag vet inte så noga. Vad säger forskningen? 

Några tips? 

Hon säger att män ”blivit fostrade i att tänka att det inte är så 

jävla viktigt, att de inte behöver bry sig så mycket” om kvinnors 

känslor. Stämmer det överens med studier? Tips? Det stämmer illa 

överens med min erfarenhet, men anekdoter kan inte generaliseras 

till samhällsnormer. 

 

Bör gemenskap baseras på kön? (30 jan 2014) 

Fanny skriver om systraskap.299 

Hon berättar att hon sett spelfilmen Marie Antoinette, och kon-

staterar att Marie trots sin privilegierade position blev ”förtryckt som 

kvinna” för att hon ”giftes bort som en del i en politisk allians” och 

hade ”stor press på sig att föda barn”. Jag förstår inte alls hur hon 
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kan dra den slutsatsen. Monarki baseras på ärftlig tronföljd, och det 

betyder att alla tronarvingar utsätts för sådan press oavsett kön. 

Marie Antoinette blev i så fall förtryckt som kejsarbarn, snarare än 

på grund av sitt kön. För övrigt upplever jag att även den feminist-

iska rörelsen sätter press på sina egna utifrån ett allianstänkande, 

men det är förstås på en långt mer beskedlig nivå. 

Hon tror att man kan ”tala om en gemenskap baserad på kön”, 

under förutsättning att vi ser och hanterar ”det som skiljer våra po-

sitioner åt”. För mig känns det lite som när jag var i tonåren och 

sökte gemenskap hos folk som också lyssnade på metal. Jag tror det 

är en del av mognadsprocessen att man (åtminstone i stor utsträck-

ning) slutar söka gemenskap utifrån identitet, och lär sig att umgås 

med olika slags människor. I varje fall baserar jag hellre gemenskap 

i hur väl vi passar ihop och vad vi kan ha för utbyte av varandra, 

snarare än i medfödda egenskaper eller att vi blir förtryckta på 

samma sätt. Positioner behöver inte ses och hanteras. De är full-

ständigt oviktiga inom en gemenskap. 

Hon säger att det är systraskapet och behovet av att se till posit-

ion som gör ”feministisk kamp tätt sammanvävd med antirasistisk 

kamp”. Det förklarar väl varför hon inte drar sig för att tala nedsät-

tande om vita män. Den rasismen har ju inte mycket med systra-

skap att göra. 

 

Sexköp och trafficking (31 jan 2014) 

Moralfjant skriver om sexköp.300 

Hon nämner att Amnesty enligt ett förslag vill tillåta sexköp och 

blir ”fett sur” på organisationen som ”borde veta bättre”. Själv är jag 

mycket positivt inställd till förslaget, och det har framförallt två skäl. 

Dels för att det skyddar sexsäljare som inte längre skulle förpassas 
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till ”den undre världen” och behöva söka kunder bland per definition 

kriminella (vilket i sin tur säkert skulle minska stigmatiseringen). 

Dels för att en stat som reglerar vad samtyckande vuxna får göra 

sexuellt, eller under vilka omständigheter de får välja att samtycka, 

enligt mig agerar djupt kränkande. Jag vill passa på att rekommen-

dera Petra Östergrens artikel om saken.301 

Hon håller med mig om det första, men konstaterar att legali-

sering av sexköp ”även ökar trafficking med sexslavar i landet”. Ba-

serat på en snabb googling verkar det finnas indikationer som tyder 

på det.302 Det är å andra sidan en typ av risk som alltid existerar när 

man väljer att tillåta något. Tillåter vi biltrafik, följer en ökad risk för 

fyllekörning. Tillåter vi rökning, följer en risk för ökat antal fall av 

lungcancer. Tillåter vi fet mat, följer en risk för ökat antal fall av 

hjärt- och kärlsjukdomar. Och väljer vi att förbjuda eller reglera det, 

följer också risker. Jag ser sällan dessa risker som något bra argu-

ment för förbud. Kombinera istället legalisering av sexköp med 

ökade insatser mot trafficking. 

 

Även feministiska män är män (31 jan 2014) 

Fanny skriver om feministiska män.303 

Hon observerar att ”många män verkar tänka att de ska få något 

tillbaka av att vara feminister”. Ja, det är väl en ganska logisk kon-

sekvens av att engagera sig i en rörelse med stor fokus på identitet, 

allianser, intern solidaritet och hierarkiska rangordningar. Då hand-

lar det väldigt mycket om att ingå i en gemenskap, och att vinna 

fördelar av att hålla sig väl med rätt personer (ibland genom att tala 

nedsättande om upplevda fiender). Jag tror att det i viss utsträck-

ning är en mognadsfråga, alltså inte feminismen, utan drivkraften 

                                                 
301 aftonbladet.se/debatt/debattamnen/brottochstraff/article18261378.ab 
302 svd.se/opinion/brannpunkt/sexkopslagens-effekter-pa-prostitution-och-

trafficking_5014217.svd 
303 arsinoe.se/jamstallda-man-och-varfor-jag-klagar/ 



 

250 

att ingå i allianser och söka gemenskap där de som tänker rätt får 

pepp och de som tänker fel avfärdas eller demoniseras (vilket är hur 

jag delvis uppfattar den specifika rörelse som bloggen kritiserar). 

Hon säger att ”ickefeministiska män” saknar ”ambition att inte 

bete sig illa” mot henne, och att de ”således med största säkerhet gör 

det”. I mina öron låter det som när vissa religiösa undrar hur man 

kan acceptera ateister, eftersom ateister måste sakna moral. Man 

behöver inte tillhöra någon särskild ideologi för att vilja bete sig väl 

mot sina medmänniskor. Både ateister och ickefeminister gör det 

också i de flesta fall. Feminism är inte synonymt med ”en ambition 

att bete sig väl”, vilket är en rent allmänmänsklig ambition, utan det 

är en ideologi som omfattar många olika saker. Notera också att en 

ickefeminist inte behöver vara mot feminism. Vi är alla icketroende 

resp. ickeideologiska från födseln. Feministisk övertygelse är av nöd-

vändighet ett aktivt förvärv. 

Hon ”försöker att inte utöva rasism”. Jaså? Hon tillskriver vita 

män som grupp negativa åsikter, hon anklagar vita män som grupp 

för att vara särskilt stora förtryckare, och hon anser att det vore oso-

lidariskt att alliera sig med vita män (s. 40). Hon har också konstate-

rat att vänstern ”delar upp folk i olika grupper beroende på färg” (s. 

166). Om hon försöker att inte bete sig rasistiskt, tycker jag inte att 

hon skördar några större framgångar. Här har Morgan Freeman helt 

rätt, som när han får frågan om vad vi skall göra mot rasism, sva-

rar: ”Stop talking about it. I’m going to stop calling you a white man, 

and I’m going to ask you to stop calling me a black man.”304 

Hon begriper att ”många män” kommer att ”banga på feminism”, 

för att ”det är softare att vara omedveten om sina privilegier”. Men 

om man bangar, betyder det väl att man redan kommit i kontakt 

med feminismen och tagit ställning till den? Då är man inte 

gärna omedveten — man håller bara inte med. Det är en poäng jag 

                                                 
304 youtube.com/watch?v=z2d2SzRZvsQ 



 

251 

återkommer till då och då. Ingen annan ideologi eller politisk rörelse, 

utom möjligtvis miljörörelsen, gör lika ofta anspråk på att handla om 

medvetenhet snarare än om en stor mängd resonemang och slutsat-

ser utifrån vissa ideologiska grundpremisser. F.ö. bör man inte till-

skriva sin opposition osympatiska motiv. Det gör ofta liberaler också, 

när de t.ex. hävdar att icke-liberaler är ”rädda för att behöva ta an-

svar”. Vill du veta varför andra människor tänker som de gör? Fråga 

dem. 

Hon avslutar med att män ”ska sluta förtrycka” och att det 

egentligen kvittar ”vilken etikett de använder på sig själva”. Gör det 

verkligen det? Män som förespråkar jämställdhet utan att vilja kalla 

sig feminister brukar hon gå hårt åt, och den här bloggen har hon 

många gånger stämplat som ”antifeministisk”, som om blotta etiket-

ten vore ett argument i sin egen rätt. Min upplevelse av den feminist-

iska rörelsen är i alla fall att den ofta fäster stor vikt vid etiketter. 

Jag undrar också om män kan sluta förtrycka? Fanny hävdar att 

alla män förtrycker alla kvinnor.305 Det följer att förtryck inte har sin 

grund i hur man beter sig, utan i vad man är. 

 

Men om hon egentligen vill då? (1 feb 2014) 

Fanny skriver om sex och tveksamhet.306 

Hon berättar att vissa personer säger att ”mindre sex skulle äga 

rum” om vi började bry oss om samtycke. De flesta bryr sig redan 

om samtycke, men det är klart att mer sex skulle äga rum om de 

inte gjorde det. Jag har nog bara hört den här invändningen i relat-

ion till en samtyckeslag. Där är idén att färre av oss skulle ha sex, 

om vi faktiskt var tvungna att formalisera akten med en ledande 

fråga följt av ett ja eller nej till svar. En smått absurd tanke, skulle 

jag påstå. Det som skulle ske vore inte alls mindre sex p.g.a. hänsyn 
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till lagen, utan snarare lika mycket sex utan hänsyn till den. När 

människor börjat hångla och klä av varandra lär det i princip aldrig 

hända att ena parten stannar upp och säger ”vänta, samtycker du 

till det här, svara med ett ja eller nej”. (Och de som skiter i sam-

tycke, skiter också i att fråga, vilket i en rättsprocess bara skulle 

utmynna i ord mot ord.) 

Hon säger att vissa tänker att ”kvinnor är tveksamma fast 

de egentligen vill, och att det då är en fördel för båda parter om 

mannen liksom tar initiativ och kör på trots detta”. Jag tror man 

behöver skilja mellan vad som kan vara fallet, och hur man bör 

agera utifrån vad som är det. Ja, hon kanske egentligen vill, trots att 

hon verkar tveksam. Det är möjligt. Men vad som är säkert är att 

hon är tveksam, och det är den säkerheten man bör agera efter. Om 

hon vill men är för osäker för att säga eller visa det, eller om hon 

spelar ”svårfångad”, får hon väl gå miste om det sex hon egentligen 

ville ha. Man kan inte behandla människor utifrån en vilja de inte 

gett uttryck för, utan får ta ställning till vad de faktiskt ger uttryck 

för. 

Hon skriver att tydliga ja- och nej-svar ”faktiskt inte finns”. 

Jodå, det gör de. Om de inte gjorde det, vore ju en samtyckeslag ett 

absurt förslag. Däremot är inte nödvändigtvis ja eller 

nej definitiva svar. Man kan komma att ändra sitt nej eller ta tillbaka 

sitt ja, genom ett helt nytt ja eller nej. Och då är det naturligtvis det 

nya svaret som är aktuellt. 

Hon menar att ”ge och inhämta konsensus är en process, inte 

ett kontrakt som skrivs på en gång”. Det beror väl på. Man kan vilja 

ha sex med någon man nyss träffat på en krog eller fest. Man kan 

också vilja ha sex, först efter en längre period av vänskap eller dej-

tande. Och allt däremellan. Människor fungerar olika, även om män 

resp. kvinnor har tendenser att vilja göra det på ett visst sätt. 
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Hon säger att det är ”viktigt att inte bara respektera ett nej, 

utan även försöka skapa omständigheter under vilka ett nej känns 

som en okej grej att säga”. Det håller jag fullständigt med om. 

 

Att inte vilja delta i systerskapet (1 feb 2014) 

Fanny skriver om systraskapet.307 

Hon blir ibland ”gruvligt irriterad” över kvinnor som ”minsann 

inte vill ha/delta i något systraskap”. Varför då? De reagerar, såvitt 

jag noterat, mot att på grund av sitt kön bli automatiskt ansluten till 

en ideologisk gemenskap. Till och med Jehovas vittnen knackar åt-

minstone dörr och får en bekräftelse, innan de ansluter någon i sin 

kamp att rädda själar inför domedagen. När det gäller ideologiska 

och/eller politiska övertygelser vill vi själva bestämma vad vi skall 

anse, och till vilka grupper (om några) vi skall ansluta oss. Att bara 

utgå från att någon på grund av sitt kön vill delta i en gemenskap, är 

att ta sig tolkningsföreträde framför dem. 

Hon säger att feminism ”handlar om kvinnors rätt i samhället”. 

Visst. Det handlar också om många fler saker. De kvinnor som inte 

vill inkluderas i en radikalfeministisk könsgemenskap, kanske har 

andra skäl för det än att ogilla kvinnors rättigheter. Vilka då? Tja. 

De må ju vara liberaler eller tillhöra högern, eller bara den icke-

auktoritära vänstern. De kan ha läst rasistiska/sexistiska uttalan-

den om bl.a. vita män och känt ett avstånd. De kanske inte delar det 

postmodernistiska ramverkets teorimodeller. Eller så bär de på nå-

gon annan av ett stort antal egenheter, som kan göra att den 

radikalfeministiska rörelsen känns främmande. Kom ihåg att när du 

får höra att ”feminismen handlar om x”, bortser man från resten av 

alfabetet som feminismen också handlar om. 

Hon påpekar att ”även kvinnor som inte deltar i det feministiska 

projektet vinner fördelar av feministisk kamp”. Men vad som är och 

                                                 
307 arsinoe.se/du-kommer-fa-systraskapet-uppkort-i-fejset-vare-sig-du-vill-eller-inte/ 
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inte är fördelar, tolkas här utifrån ideologiska grundpremisser — 

samma premisser som dessa kvinnor ofta inte delar. De kvinnor som 

tänker annorlunda, ser andra fördelar. Ibland är det kanske fördelar 

som en radikalfeminist skulle betrakta som förtryck. Det är en fråga 

om olika perspektiv. Fanny nämner t.ex. rösträtt som en feministisk 

fråga, men det var även en liberal fråga, och något man som liberal 

kan försvara utan att vara feminist. Det var inte feminister utan libe-

raler som kämpade för grundläggande yttrandefrihet, en frihet hon 

omfattas av trots att hon ser den som ‘ett ointressant ställningsta-

gande‘.308 Perspektiv, således. 

 

Den som ger sig in i leken får leken tåla (2 feb 2014) 

Det brukar heta att den som ger sig in i leken får leken tåla. Så är 

det naturligtvis också. 

Jag började diskutera filosofi och politik för ungefär tio år se-

dan. Till en början på Frizon (som var MUF:s numera nedlagda obe-

roende debattforum) och på Helgon. På Helgon blev jag något av en 

kändis, bl.a. för att jag diskuterade sex öppet trots att jag inte var 

anonym, men också för att jag hade extrema nyliberala åsikter. 

Bägge faktorer genererade en del hat, och även enstaka mordhot. 

När jag ett par år senare började diskutera liberalism på Flashback, 

hittade någon direkt en bild på min dåvarande flickvän, ritade ett 

hakkors på den, skrev ”hora”, och publicerade. En sverigedemokrat 

ritade blodstänk på en av mina bilder och publicerade ihop med mitt 

namn och min adress. AFA har slängt ett handskrivet hotbrev i mitt 

brevinkast och sprejat ner min ytterdörr, helgen efter att två liberala 

vänner blivit nersparkade av dem på stan. 

Mot bakgrund av sådana erfarenheter är NoBoyToys försök till 

karaktärsmord ganska beskedligt.309 Man publicerar bilder på mig, 

                                                 
308 arsinoe.se/twitter-209-vald-och-asikter/ 
309 noboytoy.wordpress.com/2014/02/02/tenebrism-henrik-sundholm/ 
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men utan blodstänk och utan kontaktuppgifter. Man rotar fram sa-

ker som skrivits av eller om mig för 5-10 år sedan, men också nyare 

saker som jag redan har bemött (bl.a. på Sara Schmenus blogg).310 

Även om man snarare är ute efter att skada mig som person än att 

bemöta mina idéer, uppfattar jag inte inlägget som hotfullt. Så jag 

tar och besvarar det som skrivits: 

 

1. Obehagligt stalkerbeteende? 

Jag återger vad jag skrev på Saras blogg strax före nyår: 

Jag stannade till vid manifestationen för att jag ändå befann 

mig i närheten. Jag bor som (förmodligen) bekant i Eskilstuna. Fil-

made gjorde jag för att ett par FB-vänner bett mig göra det, varav en 

själv är feminist. (Om han gillar just Fannys blogg eller ej vet jag inte 

så noga.) Som både akademiker och periodvis aktiv deltagare i of-

fentlig debatt, har jag filmat och/eller fotograferat ett stort antal of-

fentliga föredrag m.m. de senaste åren. Det brukar ses som själv-

klart att folk gör det. Och det var fler än jag som filmade manifestat-

ionen i Eskilstuna. Vi var kanske 5 pers som stod med mobiler eller 

paddor. Att just mitt filmande ses som obehagligt beror nog helt och 

hållet på att Fanny kände igen mig som en kritiker. 

Angående Flashbacktråden har jag gått igenom den sida för 

sida, utan att hitta något eget inlägg i den. Jag har ärligt talat ingen 

större koll på var jag kommenterat och inte, med tanke på att jag 

har över 12 000 inlägg skrivna där. Sökfunktionen säger att jag bara 

nämnt Fanny vid namn en gång — och det var för att gillande länka 

hennes tidigare blogg för ca 4 år sedan. Det är f.ö. väldigt lätt att 

hitta mig på Flashback, eftersom jag som en av få inte är anonym 

där. Användarnamn är Khepera, med riktig profilbild och mitt riktiga 

namn i signaturen. 

 

                                                 
310 schmenus.wordpress.com/2013/12/30/eftertankar-kring-gardagens-debatterande/ 
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2. Hatar kvinnor? 

Lady Dahmer citeras där hon kallar mig antifeminist, hävdar att jag 

hatar kvinnor, och att min kritik mot vissa radikalfeministers texter 

är ”raljerande, hånfull och förlöjligande”. Som jag förklarat många 

gånger förut är jag inte antifeminist utan liberalfeminist. Det finns 

feminism jag är mot, men det finns också feminism jag är för. Jag 

hatar inte kvinnor i allmänhet, och inte heller de kvinnor vars texter 

bloggen kritiserat. Både hat och att döma människor utifrån deras 

kön är mig ganska främmande. Lite raljans har jag nog gjort mig 

skyldig till, men inte i stil med sådant som fabulerats om mig eller 

sagts till mig. 

 

3. BDSM? 

Jag har skrivit en del om BDSM på nätet, är då och då inloggad 

på Darkside, och har periodvis deltagit marginellt i ”scenen”. Det är 

en liten subkultur där man snabbt känner igen folk, och jag har sett 

ett flertal aktiva feminismbloggare inom den. Jag hade kunnat 

hänga ut dem med namn och bild om jag velat, men till skillnad från 

NoBoyToy tycker jag det är fel att skämma folk för deras sexualitet. 

Vad jag skrev om BDSM i juni 2005 speglar inte riktigt vad jag anser 

i februari 2014, men jag ser inte heller något direkt problem med det 

citerade. Det gäller bara att inte rycka det ur sin kontext: en relation 

mellan samtyckande. 

 

4. Pedofil? 

Jag blev i början av 2008 utmålad som pedofil av en ung kreationist. 

Vad jag hävdat och fortfarande hävdar är att pedofili inte är något 

självvalt, och att vi därför inte bör fördöma människor endast och 

allenast för att ha en pedofil sexualitet. Vi bör fortfarande fördöma 

(och förbjuda) övergrepp. Omkring 7 år senare minns jag inte debat-

terna på Helgon i detalj, men jag blev sur över hur sidan hanterade 
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diskussionen genom att radera personers konton tills ingen vågade 

uttala sig. Till slut raderades ett helt underforum för att stoppa dis-

kussionen. Jag var operatör i detta underforum som hette ”Udda och 

övrig sexualitet”, inte som NoBoyToy skriver, ”operatör i pedofila 

trådar”. (Med operatör menas att jag hade vissa rättigheter att mode-

rera diskussionen.) 

Om det erbjuder läsaren någon lättnad är jag inte själv pedofil. 

Jag är inte heller ”pro-pedofil”, d.v.s. någon som anser att sex mellan 

barn och vuxen bör vara lagligt. Det var häxjakten på människor 

endast för att de råkar ha en pedofil sexualitet jag vände mig mot. De 

har tillräckliga problem som det är, att bära på en stigmatiserad 

sexualitet de varken bör eller får leva ut. Att det skulle vara en man-

lig företeelse stämmer inte. ”Although mostly documented in men, 

there are also women who exhibit the disorder, and researchers as-

sume available estimates underrepresent the true number of female 

pedophiles.”311 

 

5. Kommentarer 

I kommentarfältet utmålas jag som kvinnohatare och barnhatare. 

Vad jag egentligen är, är kritisk till radikalfeminism. Men det är ju 

behändigt att kunna sätta likhetstecken mellan de båda. Deras mot-

svarighet till män som säger att feminister ”bara fått för lite kuk” (en 

typ av otrevlig gliring du får svårt att hitta på den här bloggen). 

NoBoyToy skriver att det är ”skrämmande” att en och annan femi-

nist ”gullar” med mig, antagligen åsyftandes Sara Schmenus — som 

hållit med mig om att heterosexualitet inte är ett samhällshot. Att 

någon håller med mig i enskild sak är inte ett gullande, men jag för-

står att det kan ses på det sättet utifrån identitetspolitiskt allians-

tänkande. 

                                                 
311 en.wikipedia.org/wiki/Pedophilia 
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För sådana som mig ”skall det helt enkelt inte finnas några 

gränser eller tabun för allehanda manlig sexualitet” skriver NoBoy-

Toy, åsyftandes våldtäkt. Jag är starkt och entydigt fördömande till 

våldtäkt, vare sig det är överfallsvåldtäkt eller att inte respektera ett 

nej inom en relation, och det är en av få radikalfeministiska (men 

också allmänfeministiska eller liberala) positioner jag instämmer helt 

med. Susanna säger att hon skall polisanmäla NBT:s blogg för förtal, 

och får till svar att ”det finns inget förtal i detta inlägg eftersom jag 

citerar korrekt” och ”ring du till mycket upptagna farbror polisen och 

gör ett försök”. Påminns om när Lady Dahmer ville polisanmäla mig 

(s. 173), trots att jag till skillnad från NBT inte försöker svartmåla, 

och avstår från att ta upp sådant som inte hör till ideologisk dis-

kussion (t.ex. texter om personliga problem). 

Någon karakteriserar mig som ”den här obehagliga singelman-

nen”, och en typisk ”speciell person [som] brukar ha en hel del 

funktionshinder”, vilket får en glad smiley av NBT. Jag har läst att 

radikalfeminister värnar om funktionshindrade i egenskap av un-

derprivilegierad förtryckt grupp, men jag antar att de skall kränkas 

och utsättas för funkofobi om de inte håller med dem. Singel är jag i 

och för sig, eller ”det är komplicerat” som man kan välja på Fa-

cebook. Det är ett medvetet val efter att ha varit i långa relationer 

nästan oavbrutet mellan 2002 och 2012. Varför gör det mig obehag-

lig? För att det inte uppfyller en inskränkt mall av hur män skall 

bete sig? 

 

6. Twitter 

Jo, det blev förstås reaktioner på Twitter också. 
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Fanny tycker att den här bloggen är vidrig, som anklagar henne för 

att ha borderline — vilket den aldrig gjort, vare sig i ett inlägg eller i 

kommentarfältet. Att anklaga mig för att vara ”pro-pedofil” går för-

stås bra. Om någon i mitt kommentarfält skulle kalla henne för ett 

vidrigt äckel blev det minsann reaktioner, men om det riktas mot 

mig är det förstås okej (?). Att kritik mot det man skriver på en of-

fentlig politisk blogg ses som något man blir ”utsatt” för, vittnar gott 

och väl om hur radikalfeminister ofta ser på oliktänkande. Precis 

som hur föraktet mot funktionshindrade passerar på NBT:s blogg, 

när det riktas mot någon som inte håller med. 



 

260 

 

 

Jag vet inte vem Henric är, men det är ju trevligt om han minns mig 

från förr. Jag kan låta meddela att jag är fullt frisk både fysiskt och 

psykiskt, men att jag led av depression hösten 2003. Även här gäller 

väl att psykiskt sjuka tillhör en underprivilegierad förtryckt grupp 

http://tenebrism.files.wordpress.com/2014/02/nbt2.jpg
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som bör värnas — men stigmatiseras om de kritiserar radikalfemin-

ism. Vad Johanna menar med att jag förlorat en person vet jag inte. 

Än så länge har jag den stora lyckan att närma mig 30 utan att nå-

gon jag hållit nära dött. Relationer har tagit slut förstås, och det är 

ju tråkigt, men det är inget jag känner sorg över flera år senare. Vet 

inte heller varför det skulle ”förklara” min kritik mot radikalfemin-

ism. 

 

Tankebrott och rasism på riktigt (5 feb 2014) 

Moralfjant skriver om sin rasism.312 

Hon berättar att hon varit arg på någon av en annan etnicitet, 

och inser att det fick henne att tänka rasistiska tankar. Det är, an-

ser hon, ”så jävla skenheligt att predika om hur sugigt rasism är och 

i tankarna fördöma människor utifrån deras icke-vita utseende”. 

Själv anser jag att idén om tankebrott hör hemma i medeltiden eller i 

en av Orwells romaner. 

Det är allmänmänskligt att tänka på det olämpliga. Den flod av 

associationer och kopplingar vi gör, i vardagens alla situationer, står 

inte under viljestyrd kontroll. Vi tänker på att ge idioten på jobbet en 

käftsmäll, på att vara otrogna med någon som råkar sitta mittemot 

på bussen, eller på att hänga ut folk vi ogillar som pedofiler. Vi pla-

nerar inte att göra det. Vi överväger det inte. Vi bara tänker det. 

Rasism blir en relevant anklagelse beroende på vad vi gör med 

våra tankar. Du är arg på någon, och plötsligt inser du att du råkade 

tänka (säg) ”jävla blattehora”. Om din reaktion är att bli smått för-

skräckt och börja be dig själv om ursäkt inuti ditt eget huvud, är du 

inte rasist. Om tanken däremot bottnar i en rasistisk övertygelse, 

och du kanske rentav agerar på den — först då hamnar saken i an-

nat läge. 

                                                 
312 moralfjant.blogg.se/2014/february/jag-maste-erkanna-att-jag-ar-rasistisk.html 
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Att bestraffa sig själv för hur ens hjärna fungerar, att övervaka 

sina tankar som sin egen inkvisitor och flagellant, lär bara leda till 

neuros och destruktiva beteendemönster. (”Fel. Jag måste åtgärda 

det. Motverka mig själv.”) 

Ett mer konstruktivt motstånd mot rasism kunde vara att kriti-

sera hur feminister ofta tillämpar det intersektionella perspektivet. 

Det delar in människor efter hudfärg, och ställer grupper med olika 

hudfärger hierarkiskt mot varandra, vilket är närm-

ast definitionen av rasism. En god fortsättning vore att sluta ställa 

grupper, identifierade genom medfödda egenskaper, hierarkiskt mot 

varandra över huvud taget. 

Hon avslutar med: ”Till mina vita läsare: du är nog också rasist-

isk.” Hur man kan vara så dedikerad mot rasism, och samtidigt sve-

pande anklaga alla med en viss hudfärg för att nog vara rasister, är 

förbluffande. ”Försök inte motbevisa mig i det antagandet. Försök att 

se hur det stämmer, snarare än om det stämmer. ”Det krävs en sär-

skild typ av arrogans för att både hävda att alla med en viss hudfärg 

nog är rasister, och dessutom på förhand säga åt dem att inte ifrå-

gasätta det. 

 

När manshat blir självförakt (6 feb 2014) 

Fanny skriver om mäns skuldkänslor.313 

Hon beklagar sig över ”alla dessa män som vill ha manualer för 

exakt hur de ska göra i olika situationer”. Problemet är nog att det 

inte finns någon manual, därför att det inte finns något riktigt rätt 

alternativ. Fanny ogillar förstås manliga icke-feminister, såväl som 

när manliga feminister är feminister på fel sätt (t.ex. liberalfemi-

nister). Men hon riktar även skarp kritik mot män som 

är lattepappor (s. 231), som genom att hata män försöker ta hennes 

eget manshat ifrån henne (s. 229), eller som röstar på V istället för F! 

                                                 
313 arsinoe.se/twitter-52-enkla-roller-och-skulden-som-forsvarsstrategi/ 
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(s. 38). Skall de nu dessutom känna skuld över sitt förtryck? Det får 

ju finnas gränser. 

Hon kallar de sistnämnda för Män Med Känslor. Om hon både 

ondgör sig över män som inte kan visa känslor och män 

som kan det, är det väl inte märkligt om det uppstår viss FÖRVIR-

RING (som hon inleder med stora bokstäver). Det är svårt att nå en 

mållinje som ständigt flyttar sig bortåt, oavsett åt vilket håll man 

strävar. Det enda sättet att vinna är att inte spela. 

Hon skriver att hon ”vill inte vara en del i ert jävla utvecklings-

arbete” utan ”ni ska ta hand om skiten själva”. Jag tror att dessa 

män är oerhört måna om att inte förtrycka, och att de snart märker 

att de anklagas för förtryck hur de än beter sig (utan att medvetet nå 

slutsatsen, att det inte finns något icke-förtryckande sätt att agera 

på). Då följer skuld. Skuld över att ha försökt än det ena och än det 

andra, och ändå inte lyckats behandla sina medmänniskor på ett 

anständigt sätt. Kanske finns ändå något slags förmildrande om-

ständighet, i att man mår dåligt över sina brister? Nej, det är förstås 

fel det också. 

Hon kritiserar män som kallar sig usla och oförbätterliga, för de 

”kan agera, göra val, ta ansvar”. I och för sig kallar hon prat om val-

frihet och eget ansvar för borgerligt när det passar.314 Men visst kan 

vi agera, välja och ta ansvar. Frågan är om vi kan göra det, på ett 

sätt som just hon accepterar som tillräckligt. Och den bredare frågan 

är kanske varför vi skall eftersträva att blidka alla vi möter? Man 

kan inte vara älskad av alla, och att bemöta människor med samma 

artighet, vett och etikett som är allmänt brukligt bör vara gott nog. 

 

 

 

 

                                                 
314 arsinoe.se/svar-pa-fragestund-del-2/ 
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Relationer och deras komplexa dynamik (6 feb 2014) 

Fanny skriver om heteromonogama relationer.315 

Hon observerar att ”vi är många som har negativa erfarenheter 

av heteromonogama förhållanden”. Självfallet är det så. Relationer är 

svåra, och djupa känslomässiga band gör att man blir sårbar. Det 

kan vara svårt att veta vad man behöver, vad man inte behöver, var 

ens gränser går, hur man hanterar konflikter, eller hur man undvi-

ker att bilda negativa beteendemönster. Det kan vara svårt att hitta 

kompatibilitet: någon som man inte bara får känslor för, utan också 

kan dela sitt liv med på ett konstruktivt sätt. Och så vidare. Negativa 

erfarenheter är legio. De flesta av oss har dem. 

Hon säger att det folk ofta ”tycker att jag liksom ska försöka 

ändå, leta ändå, och så vidare”. Hög igenkänningsfaktor. Efter att ha 

varit i några längre relationer nästan oavbrutet under tio år, be-

stämde jag mig för att ta en paus på obestämd tid. Jag antog att jag 

skulle bli misstrodd av kvinnor, men det blev jag inte. De har känt 

igen sig och visat förståelse, utan att bemöta det som någon dold 

agenda. Andra män har däremot i regel tolkat det som cynism eller 

dålig självkänsla, länkat dejtingsidor, etc. 

Hon tänker att heteromonogama relationer ”har aldrig gett mig 

mer än det har tagit ifrån mig”. Full förståelse. Jag känner själv 

ibland att det varit så, trots att det inte ens stämmer för mig. De har 

gett mig både enorm lycka och stor sorg. Jag tror man behöver gå in 

i en relation med den här förförståelsen: vad behöver jag få ut, och 

hur mycket är jag beredd att investera tillbaka? Och prata om den. 

Se om man kan passa ihop på ett konstruktivt sätt, utan att lämna 

det åt slumpen. Särskilt om man, som jag, i längden har relativt 

tydliga gränser för vad jag orkar hantera. 

Hon säger att ”det är möjligt” att det finns en man som kan 

”bete sig rimligt” mot henne, men att ”risken är väldigt hög” för att 

                                                 
315 arsinoe.se/alla-man-ar-inte-sa/ 
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han inte kan det. Är det en i sin tur rimlig uppfattning om män? Jag 

tror att det handlar om att kunna möta människor halvvägs, respek-

tera att de ofta tänker annorlunda, och att söka förståelse även för 

det man ogillar eller inte håller med om. Starka åsikter tenderar att 

skapa konflikter, i alla fall om de rör sig in på det som rör relationen. 

 

Obildat hat bygger murar (6 feb 2014) 

WDF skriver om obildat hat.316 

Hon karakteriserar det obildade hatet så här: ”Feminister är 

äckliga fittor som borde avlivas. Män är bäst. Jag är en schysst kille. 

Kvinnor vill bli våldtagna. Det är synd om män. Somliga barn gillar 

att ha sex med vuxna. Jag är en schysst kille…” (Och så fortsätter 

det.) Hon exemplifierar med fyra kommentarer hon fått, men ingen 

av dem hävdar att feminister borde avlivas eller att kvinnor vill bli 

våldtagna. (Det borde de inte, och det vill de inte.) Kommentarerna 

är skarpa i tonen, de håller inte med — men de är inte hatiska eller 

hotfulla mot enskild person. 

Samtidigt kallar hon bara fem inlägg tidigare mig för ”denna 

störda och sjuka människa”, anklagar mig för ”patriarkal hjärn-

tvättning” och frågar sig ”hur fan kan han få gå lös?” — i ett för-

sök att utmåla mig som pedofil våldtäktsman (s. 254). För att säga 

det på deras eget språk, bör man kanske undvika att själv reprodu-

cera de negativa strukturer man klagar över. 

Jag förnekar naturligtvis inte att det existerar sådant här hat 

mot feminister och mot kvinnor. Även om ”jag tror du har fel, så här 

tänker jag” många gånger uppfattas som ”jävla luder, du behöver 

bara lite kuk”, stämmer det också att en del säger saker av den se-

nare typen. Hat möter hat, volymen skruvas upp, tonen blir fientlig, 

och det bygger en mur för de som vill kunna diskutera frågorna på 

                                                 
316 wdarknessfalls.wordpress.com/2014/02/05/jag-agnat-sammanlagt-fem-minuter-av-

mitt-liv-at-att-fundera-pa-de-har-sakerna-och-nu-har-jag-tankt-klart/ 
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ett nyfiket och utforskande sätt — eller för de som vet precis vad de 

anser, men ändå vill diskutera fredligt utan hårda ord. 

Post skriptum. Ja, jag vet vem det är som driver WDF, så ni be-

höver inte outa henne i mitt kommentarfält. 

 

Kan en feminist kritisera feminism? (7 feb 2014) 

Det här är en typ av fråga som återkommer emellanåt: ”Vilken femi-

nist, oavsett gren, skulle ägna en hel blogg åt att kritisera andra 

feminister? Det finns inte på kartan eftersom vi feminister vet, att 

inga andra än antifeministerna tjänar på det.” 

Mitt enklaste och kortaste svar, är att jag kommer från en libe-

ral debattbakgrund. Vi liberaler är ofta väldigt snabba att kritisera 

liberala tänkare vi inte håller med. Vi kan sitta i timmar och vrida på 

någon enstaka rad ur ett obskyrt verk av Hans-Hermann Hoppe, 

eller totalsåga den senaste kolumnen av Johan Norberg, och om 

någon påstår att vi inte är liberala är det alltid för att vi uttryckt en 

viss övertygelse — aldrig för att vi i sig kritiserar någon som är libe-

ral. Vi känner sällan någon automatisk solidaritet med andra libera-

ler. Ärligt talat tenderar vi nog att skärskåda varandra lika mycket 

som icke- eller antiliberaler. 

Jag upplever att den liberala debatten i allmänhet är positiv till 

kritik. Inte till all kritik, förstås, men till kritik som fenomen. Libera-

ler tenderar att se kritik som uppbyggande, snarare än nergörande. 

Vi kritiserar inte varandras resonemang för att vi är osolidariska, 

otrevliga, eller bekämpar den liberala rörelsen. Vi gör det för att vi 

tror att kritik leder till att resonemangen stärks. Det är inte ovanligt 

att vi riktar väldigt skarp kritik mot varandra i ena stunden, och går 

ut och tar en öl ihop som vänner i nästa, för vi — i alla fall vi som 

hållit oss kvar under många år — gör i regel tydlig åtskillnad mellan 

sak och person. Du kan tycka att mitt argument är löjeväckande 

korkat, utan att tycka att jag är löjeväckande korkad. 
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Jag anser att den radikalfeministiska rörelsen behöver anamma 

lite av den här synen på kritik. Den är alltför snar att stänga in sig 

bakom sina egna murar, demonisera de som väljer att stå utanför 

dem, och frysa ut sina egna om de deltar i gränsöverskridande dis-

kussion. Jag anser inte detta för att jag vill släpa ut feminister att 

dräpas verbalt i ett lömskt debattbakhåll. Jag anser detta för att en 

rörelse bakom murar endast blir en begränsad grupp med begränsat 

inflytande. Det skapar en intern kultur av allianstänkande som be-

lönar brist på förståelse för andras synsätt, där gemenskap blir cen-

tral och villkoras med att du tänker på ett ganska snävt avgränsat 

sätt. 

Vem tjänar på kritik? Jag tänker inte så. Jag ställer mig inte 

den frågan. Utgår snarare från att det finns ett allmänintresse i att 

vrida och vända på idéer för att se vilka man tycker håller och inte, 

oavsett vad de handlar om. Jag är väldigt ofta oenig med personer 

som identifierar sig som antifeminister också. Ger inte mycket för 

machotänk, tycker inte om nervärderande kommentarer om kvinnor, 

och så vidare, och så vidare. (Det är inte något som alla antifemi-

nister ägnar sig åt, så ursäkta om jag arketypiserar Hur Antifemi-

nister Är för att göra en poäng.) Jag ser det, inte som en kamp mel-

lan olika grupper, utan som ett möte mellan olika idéer. 

 

En odramatisk syn på diskussion (8 feb 2014) 

Fanny skriver om att diskutera med jämställdister.317 

Hon ”undrar väl lite vad folk som har dessa ‘diskussioner’ med 

jämställdister vill få ut av det hela”. Jag kan tänka mig att de (för jag 

identifierar mig inte som jämställdist) har ungefär samma målsätt-

ningar som jag har när jag diskuterar med feminister utan liberalt 

prefix. Är det en offentlig debatt, argumenterar jag huvudsakligen för 

att övertyga en eventuell tredje part. I en konversation utan debatt-

                                                 
317 arsinoe.se/diskutera-med-jamstalldister/ 
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upplägg tycker jag bara det är trevligt att utbyta idéer i största all-

mänhet. Kanske lär vi oss något av varandra. Kanske inte. Det är 

intressantare än att prata om vädret, och det behöver inte ge så 

mycket i sak. Det kan precis lika gärna handla om att bara sociali-

sera och ha det trevligt i någons sällskap. Jag har en ganska odra-

matisk syn på diskussioner. 

Hon säger att det gäller ”att uttrycka sig sjukt korrekt så de inte 

ska ha något att haka upp sig på”. Det är ofta så när man talar med 

personer som inte delar ens eget synsätt. De saknar ofta de ingångar 

och tankebanor som är allmängods inom ens egen ism, och det leder 

lätt hänt till missförstånd. Till exempel läste jag nyligen det här re-

plikskiftet: 

 

Kvinna: ”Är det inte alla mäns dröm med en kvinna som skiter i kärle-

ken och bara vill ha sex?” 

Man: ”Nej.” 

Kvinna: ”Jobbigt att man måste vara tydlig med att mena typ ‘den 

traditionella mansrollens dröm’ eller nåt sånt.” 

 

Den som aktivt deltar i feministisk debatt vet att män, maskulinitet 

och mansroll är ord som ofta används mer eller mindre synonymt. 

Det leder till förvirring, därför att de sällan eller aldrig används sy-

nonymt utanför denna debatt. Att tala om män uppfattas som ankla-

gande, på ett sätt som mansroll inte gör. Jämför med hur ett sådant 

här replikskifte ter sig: 

 

Man: ”Jag hatar kvinnor.” 

Kvinna: ”Idiot.” 

Man: ”Jobbigt att man måste vara tydlig med att mena typ ‘den förle-

gade kvinnorollen’ eller något sådant.” 
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Med det sagt. Det finns också många människor som söker konflikt, 

och som medvetet kommer att förvränga varje ord i ett utstuderat 

försök att ”vinna” diskussionen. De finns bland jämställdister, bland 

feminister, och bland alla andra -ister. Då är inte problemet att man 

har olika synsätt och drar olika slutsatser. Då är problemet att det 

saknas intellektuell hederlighet och grundläggande respekt för sin 

motpart. Den typen av situationer gör vi nog alla i regel bäst i att 

undvika. 

 

Ett manligt perspektiv på patriarkatet (9 feb 2014) 

Kickan Wicksell skriver om vad hon skulle göra som man.318 

Hon skulle som man ”hata maskulinitetsnormen” som ”kräver 

att jag som man ska vara känslokall, djurisk, översexuell och makt-

lysten”. Som man har jag aldrig upplevt press att vara något av 

detta. På sin höjd kanske en press att vara stoisk när andra männi-

skor beter sig elakt, men jag tror att det är mer av en press jag ålagt 

mig själv än något som förväntas utifrån. 

Hon skulle som man ”avsky det samhälle som hindrar mig från 

att umgås med mina egna barn och som säger åt mig att jag är en 

sämre förälder på grund av mitt kön”. Jag är inte förälder, så det är 

tyvärr svårt för mig att relatera till det. Det råder förstås diskrimine-

ring mot män i vårdnadstvister, och det är olyckligt, men heller inget 

som får mig att känna avsky mot hela samhället. Men det kan för-

stås bero på just det enkla faktum att det inte berör mig personligen. 

Hon skulle som man ”vara alla feminister evigt tacksam” för att 

de ”förklarar överrepresentationen” av manliga våldtäktsförövare 

med ”en skev struktur som faktiskt går att ändra på”. Det är en 

ideologisk förklaringsmodell, och som sådan är den, om inte helt 

felaktig, så i alla fall alltför ensidig. Det finns ett stort antal möjliga 

orsaker till att folk begår sexualbrott, och jag fäster större värde vid 
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empirisk forskning.319 Inte i egenskap av man, utan som en veten-

skapligt lagd person. 

Hon skulle som man ”sörja alla de unga killar som tar livet av 

sig” för att de ”antas vara starka och eftersom det finns ett sånt 

stigma kring psykisk ohälsa och manlighet”. I princip samma in-

vändning som ovan. Det verkar dock, så här vid första anblick, fin-

nas mer stöd för den här uppfattningen, än för uppfattningen att 

våldtäkter beror på patriarkala strukturer.320 Som man verkar det 

inte orimligt, om än utifrån anekdotisk erfarenhet. Jag har aldrig 

upplevt någon press att våldta, eller något tecken på att våldtäkt 

skulle vara acceptabelt. Men skulle jag försöka ta livet av mig, skulle 

jag göra det för att jag ville dö och inte som ett rop på hjälp. Att ropa 

på hjälp på det sättet känns ganska främmande för mig, och det kan 

ju mycket väl bero på att man inte förväntas bete sig så. 

Hon skulle som man undra ”varför det är positivt att vara pojk-

flicka men inte flickpojke”. Tja, jag vet inte. Kanske för att det inte 

tycks lika vanligt förekommande, vilket i sig ökar risken för stigmati-

sering? Att ”det är bättre att vara man än kvinna, helt enkelt” tycks 

mig i varje fall som en ideologiskt förhastad slutsats, även om det 

kan stämma att feminina killar oftare möter fientlighet än maskulina 

tjejer. Finns det några studier att förhålla sig till? 

Hon skulle som man ”hata alla de män som upprätthåller patri-

arkatet i stället för de kvinnor som arbetar mot det”. Men man köper 

väl inte en ideologisk förklaringsmodell i egenskap av vilket kön man 

har, utan efter huruvida man ser argumenten och forskningen som 

övertygande? Jag betraktar det som en alltför ideologiserad bild av 

verkligheten, som ibland men ofta inte ligger i linje med empiriska 

studier. Och även om jag köpte förklaringsmodellen skulle jag 

inte hata människor för det. En struktur är väl en samhällsövergri-

                                                 
319 en.wikipedia.org/wiki/Causes_of_sexual_violence 
320 en.wikipedia.org/wiki/Gender_differences_in_suicide#Factors 
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pande föreställning som gynnar vissa och missgynnar andra — inte 

något som upprätthålls av enskilda människors illvilja. 

 

När kränkthet blir demokratiproblem (23 feb 2014) 

Det är unikt i vår kända historia att människor upplever sig kränkta 

av att ”få en felaktig uppgift rättad, ett historiskt faktum påpekat 

eller sin åsikt ifrågasatt”. Så inleder Dick Harrison sin oerhört väl-

skrivna och välbehövda essä Kränkta av fakta.321 

Mot bakgrund av det fick jag idag propåer av Fanny på Twitter. 

Hon undrade varför jag fortsätter att kritisera hennes idéer, trots att 

hon inte vill att jag gör det. Jag ”borde ju kunna respektera” det — 

men ”samtycke är väl inte [min] grej”. 

Jag försökte inte ursäkta mig, för det är inte något som kräver 

en ursäkt. Det står var och en fritt att kritisera vad offentliga debat-

törer säger offentligt. Och det är inte bara en olycklig omständighet, 

utan en grundbult i det demokratiska systemet. Vi varken behöver 

eller förväntas be om lov innan vi kritiserar en idé, ett argument eller 

ett resonemang. Det omvända leder oss direkt i händerna på en dik-

tatur. 

Som liberal är samtycke f.ö. en integrerad del av min värde-

grund. Det betyder inte att jag behöver någons samtycke i alla lägen. 

Jag behöver det t.ex. om jag vill låna eller köpa något av dig, eller om 

jag vill att du följer med mig någonstans — eller om jag vill ha sex 

med dig. Det hela är förstås en insinuation om att jag säkert begår 

sexuella övergrepp eller våldtäkter, men vad jag faktiskt gör är att 

kritisera offentliga debattörers texter. För det behöver jag inget sam-

tycke. 

Min kritik betraktas som gränsöverskridande trakasserier. Själv 

kallar hon mig i samma diskussion för ”kräket”, ”sjuka jävel” och 

”patetisk liten människa”, och hon säger att ingen har någon skyl-
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dighet att vara snäll mot mig. Hur kommer det sig att kritik mot nå-

gons påståenden och argument uppfattas som så grovt att det asso-

cieras med våldtäkt, medan den här typen av angrepp mot person 

ses som acceptabla? 

I Harrisons essä definierar någon begreppet integritet som ”en 

känsla av okränkbar rätt till vad en individ uppfattar som sin 

egen personlighetssfär”. Och det är en utgångspunkt som postmod-

ernismen har gett oss: idén att det viktiga inte är att försöka utröna 

vad som faktiskt stämmer, utan hur något råkar kännas och upp-

fattas — och att dessa känslor och uppfattningar kräver eftergifter 

från omgivningen. Jag citerar Harrison själv: 

”Kränkningsmöjligheterna blir oändliga. Vi bestämmer ju själva 

var gränserna för den egna personlighetssfären skall gå. Jag kan 

således välja att ha en omfattande personlighetssfär och ta illa vid 

mig om det står obehagliga saker i den dagstidning jag läser varje 

morgon, till exempel om företrädare för politiska partier som jag ogil-

lar får uttala sig fritt i frågor som intresserar mig, eller om mina 

böcker blir sågade av kritiska recensenter. I nästa skede kan jag, 

som kränkt individ, ta mig rätten att skaffa mig upprättelse genom 

att skriftligt eller muntligt angripa de kränkande individerna.” 

Det bör väl stå var och en klart att det här är en oroväckande 

utveckling. Inte på grund av någon enstaka Twitter-debatt, utan på 

grund av att synsättet, om det får större fäste, blir ett reellt demo-

kratiproblem som riskerar att hota våra mest grundläggande frihet-

er. 

 

Kan rasism eller sexism vara positivt? (25 mars 2014) 

På sistone har jag ställt den här frågan till ett antal personer inom 

den radikalfeministiska rörelsen: är det rätt eller fel att tala nervär-

derande om grupper baserat på deras hudfärg eller kön? Ingen har 
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hittills velat svara att det är fel, och skälet är förstås uppenbart. 

Frågan inkluderar även män och personer med vit hudfärg. 

I regel och som så ofta annars bemöts ledande frågor med mot-

frågor, eller med att förskjuta poängen. Man kan till exempel fråga 

om jag läst feministisk teori, eller om jag verkligen riktar frågan åt 

rätt håll — eller så blir svaret raskt att det inte är rasism/sexism att 

sparka uppåt. 

Men om man kämpar för jämställdhet, borde det väl vara en en-

kel fråga? Då är svaret ett entydigt nej. 

Vad är rasism? Rasism går ut på att dela in människor i grup-

per baserat på ytliga kännemärken som hudfärg, och att rangordna 

grupperna sinsemellan hierarkiskt, och/eller att tillskriva en viss 

grupp särskilda beteenden eller en viss moralisk karaktär. Och sex-

ism definieras mycket lakoniskt av NE som ”nervärdering av någon 

på grund av dennas kön”. 

Så vad man implicerar när man talar närvärderande om vita el-

ler om män är att rasism/sexism kan användas på ett positivt sätt, 

beroende på vilken grupp man beter sig rasistiskt eller sexistiskt 

mot. Felet med nazister är således inte att de hatar grupper baserat 

på rasideologiska idéer, utan att de riktar hat mot raser som är un-

derprivilegierade. Om de istället hatade vita kunde de och stora delar 

av den radikalfeministiska nätrörelsen göra gemensam sak. 

Här följer oftast ett spydigt ”bra att du försvarar de 

vita/männen, det behöver de ju verkligen”, eller något om att hat 

mot vita/män inte orsakar skada. Det förändrar i och för sig inte det 

faktum att det enligt alla gängse definitioner rör sig om ras-

ism/sexism. Att hävda att det inte är rasism/sexism för att man 

”sparkar uppåt” är bara ett försök att kapa etablerade begrepp för 

sin egen snäva teori. Det här implicerar fortfarande inte antiras-

ism/antisexism, utan att viss rasism/sexism, om det riktas mot rätt 

grupp, är positiv. 



 

274 

Om det här med att sparka uppåt, se s. 207. 

Det här inlägget inspireras av en mängd debatter på Twitter, och 

också av det Fanny nyligen skrev om att manshat är självförsvar.322 

Hon skriver att det är ett ”psykiskt självförsvar” som man ”behöver 

ibland” för att ”bygga upp sig själv”. Det är såvitt jag observerat även 

så många nazister och sexister tänker. Det ger något slags uppbyg-

gande känsla att hata grupper baserat på hudfärg/kön. Det är skönt 

att projicera Det Onda på en ideologiskt definierad grupp människor, 

och hata dem i ett slags upplevt självförsvar. 

Problemet med bl.a. hatiska grupperingar, är att de sällan be-

griper att de utgår från en ideologisk världsbild. Vi har alla något 

slags ideologi, och den verkar måhända självklart rimlig och sann för 

oss — men inte för andra. 

En nynazist kanske hävdar att invandrare förstör svensk kultur. 

Och det stämmer ju, utifrån dennes egna ideologiska premisser, där 

det svenska är väldigt konkret definierat och satt i motsatsställning 

till det utländska (eller i varje fall utomnordiska). Men det stämmer 

inte för oss andra, som har en bredare syn på kultur, eller som inte 

värderar svensk kultur över t.ex. rörelsefriheten. I våra öron låter det 

hela både märkligt och, när vi betänker implikationerna, ganska 

läskigt. 

Precis på samma sätt utgår även dessa radikalfeminister från en 

ideologi, och även den ställer grupper av människor mot varandra 

baserat på framför allt kön, men även hudfärg. Deras ideologi säger 

att det är okej eller påbjudet att tala nervärderande om män/vita, för 

att de innehar en privilegierad roll i samhället. Men för oss andra 

verkar det här lika märkligt som ovan. Allting stämmer förstås, i 

relation till ideologin, men de som inte delar upp och rangordnar 

människor enligt hudfärg/kön får svårt att se något sympatiskt i 

tänkesättet. 
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Kampen för jämställdhet kräver inte att vi själva utgår från ras-

istiska eller sexistiska premisser. Den kräver tvärtom att vi utan 

vidare kan svara ”fel” på den inledande frågan: att det är fel att tala 

nervärderande om grupper av människor baserat på deras hud-

färg/kön. 

 

Vad kunskapssyn betyder för ideologi (1 april 2014) 

I en av gårdagens debatter på Twitter hävdades att kunskapsteori 

inte har någon större betydelse för ideologisk övertygelse. Jag har 

alltid hävdat annorlunda. Vad vi accepterar som kunskap och hur vi 

anser att kunskap kan uppnås spelar en rent avgörande roll för hur 

vi tolkar vår omvärld, och för hur vi formar våra idéer om rätt och 

fel. 

Ta till exempel den här några dagar gamla tweeten av en 

radikalfeminist. Jag citerar: ”Palestinier har all rätt i världen att hata 

israeliterna och kan inte utöva rasism mot dem även om de hyser 

antisemitiska åsikter.”323 Läs gärna den meningen några gånger och 

reflektera över vad den faktiskt säger. 

Radikalfeminister betraktar sig allmänt som antirasister. De ser 

sig ofta rentav som rasismens främsta bekämpare. Vad kan då förmå 

denna radikalfeminist att uttrycka sig så här? Hon skriver att anti-

semitism inte är, eller i varje fall inte behöver vara, rasism. Du kan 

hata judar för att de är judar och ändå inte vara rasist. Hur går det 

till? Hur kan någon som per definition är rasist, undgå att vara ra-

sist? 

Ta också som exempel den här tweeten där Lady Dahmer häv-

dar att ”män är en sjukdom”.324 Radikalfeminister ställer sig tämli-

gen unisont mot sexism, och ser sig ofta på samma sätt som ovan 

som sexismens främsta bekämpare. Hur kan då ett sådant här på-
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stående förklaras? Hur kan personer som tar tydligt avstånd från 

rasism och sexism, samtidigt uttrycka sig mer rasistiskt och sexist-

iskt än de flesta vore villiga att göra? 

Här kommer kunskapsteori in i bilden. 

Rasism innebär att man delar in människor i grupper baserat 

på ytliga kännemärken som t.ex. hudfärg, att rangordna grupperna 

sinsemellan hierarkiskt, och/eller att tillskriva en viss grupp sär-

skilda beteenden eller en viss moralisk karaktär. Sexism är att ner-

värdera på grund av könstillhörighet. Vad radikalfeministisk teori 

gör här, är att villkora gängse definitioner: det här stämmer fortfa-

rande — men bara om. 

Slutsatserna att antisemitism inte behöver vara rasism, och att 

det inte behöver vara sexism att tala nervärderande om grupper ba-

serat på deras könstillhörighet, följer av ideologins egen kunskapste-

ori som hämtas ur postmodernismen: vem som säger något har 

större betydelse än vad som sägs. Inget är allmängiltigt sant. San-

ning förhåller sig relativ till vilken position den som hävdar nå-

got enligt ideologin antas ha. 

Det här är förstås ett cirkulärt tänkesätt, och det gör det ofta 

svårt att begripa för utomstående som söker efter allmän hållbarhet 

och konsekvens i utsagor. Vad kan få en antirasist att försvara anti-

semitism, eller en antisexist att kalla en grupp människor för ”en 

sjukdom” på grund av deras könstillhörighet? Kunskapsteori. En 

kunskapsteori som kopplar om centrala begrepp, och därför också 

tolkningar av omvärlden, på ett sätt som ofta blir obegripligt för 

andra. 

För att återkoppla till konkreta exempel kan vi välja den här 

tweeten av Cissi Wallin. Hon säger åt folk att HÅLLA KÄFTEN (med 

versaler) i en viss fråga — inte för att de har fel eller för att de beter 

sig otrevligt, utan för att de tillhör ett visst kön och har en viss hud-



 

277 

färg.325 Ideologins kunskapsteori rangordnar inte bara utsa-

gors innehåll beroende på vem som uttrycker dem, utan kan också 

avgöra vem som över huvud taget bör få uttala sig. Grundat i 

kön/hudfärg blir ett sådant tänkesätt snabbt obehagligt. 

Men det finns också en till aspekt som följer av dessa kunskaps-

teoretiska premisser. Man frågar sig nämligen inte bara vem som 

hävdat något, utan också vem som hör det som hävdats. Istället för 

att fråga sig om något stämmer, verkar rimligt eller förtjänar att be-

mötas, frågar man: vem gynnas av det? 

Det här är ett ganska centralt tänkesätt som jag tror att många 

kritiker förbisett i sin analys av radikalfeministisk teori. Det implice-

rar nämligen inget mindre än total immunitet mot alla slags invänd-

ningar. 

Vem gynnas av att en feminist öppet medger att en kritiker haft 

rätt i något? Feminismens kritiker såklart, på bekostnad av femin-

ismen. Det är en avgörande orsak till att invändningar sällan möts 

med argumentativ diskussion, och desto oftare med angrepp på per-

son baserat i kön, hudfärg eller något tredje. Ibland tolkas de rentav 

som en krigsförklaring: inte som ett sökande efter förståelse eller ett 

utbyte av idéer, utan som ett strategiskt försök att störta Kampen 

För Allt Gott. Tillmälen som kvinnohatare ligger då nära till hands. 

Något som följer av detta är, rimligt nog, att personer som aktivt 

framför kritik betraktas som särskilt vidriga — även om de till även-

tyrs är relativt överens med avseende på slutsatser. Jämställdister 

och liberaler bör väl nämnas speciellt. De förespråkar jämställdhet 

och kvinnans lika rättigheter, men de är ofta kritiska till radikalfe-

ministisk teori (och till slutsatser som går utöver detta). Denna kri-

tiska hållning gör att de ändå ses som den värsta sortens fiender, 

ibland rentav på samma nivå som våldtäktsmän och kvinnomiss-

handlare. 

                                                 
325 twitter.com/cissiwallin/status/448535211190804480 



 

278 

Kritik mot feministiska idéer tycks av vissa upplevas som näst-

an lika kränkande som ett fysiskt angrepp. Gränsen mellan diskuss-

ion i sak och angrepp mot person grumlas och kritiker behandlas 

därefter, t.ex. genom att svartmålas, möta aggressivt hat, eller 

klumpas ihop med våldsbrottslingar. Den som inte håller med riske-

rar att demoniseras, inte bara på grund av illvilja utan för att det 

faktiskt upplevs som en rimlig reaktion mot invändningar. 

Det är den kraft med vilken kunskapsteori påverkar hur vi tol-

kar omvärlden, och hur vi väljer ideologisk hemvist. Det är den kraft 

med vilken kunskapsteori förblindar oss att vara och göra det vi av-

skyr mest och samtidigt säger oss bekämpa. 

 

Det irrelevanta perspektivet (15 april 2014) 

Knappast något är väl en så effektiv inkörsport till självrättfärdi-

gande dumdryghet, som det intersektionella perspektivet. 

Det råder ofta allmän konsensus i samhället om att 

vissa egenskaper är särskilt positiva eller önskvärda. Åter andra 

egenskaper betecknas som särskilt positiva eller önskvärda av det 

intersektionella perspektivets uttolkare, trots att det inte behöver 

återspeglas i allmän konsensus. 

De som besitter en eller flera av dessa egenskaper betraktas 

som privilegierade, ett begrepp som tidigare endast åsyf-

tat lagstadgade befogenheter utövade av t.ex. polis och militär (och 

längre bak i tiden av adeln och kyrkan). Att inneha ett privilegium 

betyder nu inte bara att man i vissa situationer drar vissa fördelar, 

utan tolkas också som att man begår ett aktivt förtryck mot sina 

medmänniskor. 

Att inneha vissa egenskaper innebär i sig självt att man begår 

orätt mot andra människor. Den mest vanliga katalogen av sådana 

egenskaper radar upp: man, vit hudfärg, heterosexuell och avsaknad 

av funktionshinder. Men det kan röra sig om vilka egenskaper som 
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helst, både medfödda och förvärvade, från metabolism till utbild-

ningsnivå. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser. 

Häromdagen började hashtaggen #smalaförtrycker spridas på 

Twitter. Eftersom det anses allmänt fördelaktigt att vara smal, drar 

man slutsatsen att smala förtycker de som inte är smala. Och de 

som protesterar gör det såklart för att de vill behålla sina smalhets-

privilegier, och inte för att de t.ex. ogillar nervärdering på grund av 

vikt/utseende, eller för att de är oeniga med privilegie- och för-

tryckartänket. 

Invändningar möter alltid samma slags motreaktioner: cry me a 

river, check your privilegie, men buhu vad ditt privilegierade 

liv måste vara svårt, HÅLL KÄFTEN, och så vidare. I sista hand an-

ses var och en förtryckare som förnekar sitt förtryck, d.v.s. inte hål-

ler med om allt som den radikalfeministiska rörelsen råkar hävda. 

Att inte hålla med är inte bara att tänka annorlunda, utan att i sig 

förtrycka människor. 

Ni känner kanske till reductio ad absurdum. Det är ett retoriskt 

grepp som använts sedan Aristoteles dagar, och som går ut på 

att dra ett resonemang till sin logiska slutpunkt. Det intersektionella 

perspektivets logiska slutpunkt är såklart att alla förtrycker alla. Ett 

strukturellt Leviathan, för att tala med Hobbes, där alla både inne-

har och saknar olika privilegierade egenskaper. 

Debatterna tycks onekligen också röra sig mot denna logiska 

slutpunkt, vilket torde göra dem slutgiltigt irrelevanta. Det som för-

klarar allt förklarar inget. Någon möjlighet att komma ifrån existen-

sen av allmänt föredragna egenskaper finns naturligtvis inte heller. 

Vi är evigt fast i en alla-mot-alla-situation där vi säger åt varandra 

att HÅLLA KÄFTEN p.g.a. äckligt förtryck, om och om igen, tills so-

len slukar vår planet och stjärnorna på himlen flyr. 
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Eller så är det fråga om en debattfluga som håller i sig några år 

för att sedan försvinna, tyngd av sin egen inneboende dumdryghet. 

Välj själva. 

 

Radikalfeminismens kognitiva knutar (16 april 2014) 

Har du någonsin försökt att diskutera med en 9/11 truther? Det är 

en surrealistisk upplevelse. Du formligen bombarderas med textväg-

gar, YouTube-klipp, Alex Jones-utbrott och länkar till allsköns rap-

porter från hemsidor med 911infotruth i domännamnet. 

Vad händer om du länkar en mer trovärdig motkälla? Du får 

höra att gängse medier och vetenskapliga institutioner ägs av eliten. 

Vad händer om du trots det fortsätter att insistera? Då betyder det 

att du själv blivit köpt, om inte av judarna på Wall Street i direkt 

mening så i varje fall av VoF eller Expo. 

En 9/11 truther (såväl som konspirationsteoretiker i största 

allmänhet) har lärt sig en retorisk jargong utantill, och kan därför 

alltid leverera ett svar som bekräftar på förhand valda slutsatser — 

ytterst genom att misstänkliggöra. Den som säger emot vågar inte 

”öppna ögonen”, vill inte ”vakna”, eller är i värsta fall köpt och där-

med själv en del av konspirationen. 

Känns den här typen av diskussion igen från något annat sam-

manhang? 

Det tenderar att fungera på samma sätt när man diskuterar 

med radikalfeminister. Även de har lärt sig en retorisk jargong utan-

till, och även denna jargong levererar alltid svar som bekräftar en på 

förhand vald slutsats, oavsett vad som skall besvaras. Precis som 

den som ifrågasätter en truther per automatik blir naiv eller köpt, 

blir den som ifrågasätter en radikalfeminist per automatik ”icke 

medveten” eller en vidrig, obehaglig kvinnohatare och/eller antifemi-

nist. 
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Istället för att överväga rimligheten i det som sägs, frågar både 

en truther och en radfem vem som tjänar på kritik. Vem tjänar på 

att upprätthålla den hemliga världsordningens status quo, resp. de 

patriarkala strukturerna i samhället? De som tillhör Den Onda Si-

dan förstås. Follow the money, svarar truthern. Check your privile-

gie, svarar radikalfeministen. 

För både truthers och radikalfeminister verkar attributionsbias 

vara ett centralt problem. 

Attributionsbias handlar om hur vi väljer att förklara andra 

människors beteenden, särskilt ifråga om hur vi väljer att fördela 

skuld. Vi är inte allvetande om vad som motiverar andras handling-

ar, och därför måste vi göra en egen tolkning utifrån det un-

derlag som finns till hands. Det är lätt hänt att vi utan vidare väljer 

den tolkning som är mest förenlig med våra fördomar, känslor 

och/eller ideologiska övertygelser. 

Människor tenderar att vilja undvika kognitiv dissonans. Om 

vår ideologiska förståelse för hur samhället fungerar börjar knaka i 

fogarna, t.ex. på grund av inre motsägelser eller empiriska motbevis, 

ställs vi inför ett val: vi kan överväga att tänka om, eller förbli lojala 

mot ideologin oavsett vad. Väljer vi att slå in på den senare vägen 

behöver vi måhända konstruera ad hoc-argument och forma en reto-

risk jargong som effektivt skyddar vår föreställningsvärld. 

Radikalfeminister uppvisar kanske gruppbias som tydligast, där 

den egna gruppens beteenden tenderar att tolkas välvilligt och kan-

hända uppmuntras inom en villkorad gemenskap. Med hjälp av 

detta insider/outsider-tänkande bygger man upp skyddsmurar så 

höga att man aldrig tvingas ifrågasätta ett enda påstående igen. Kni-

per det behöver man bara minnas att kritikern tillhör en misstänk-

liggjord stereotypiserad outsidergrupp (t.ex. män/hetero/vit hudfärg) 

med sannolikt illvilliga motiv. 
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Attributionsbias har en dokumenterad koppling till aggressivt 

beteende och/eller offermentalitet, vilket kanske inte är att undra 

på.326 I varje fall när det gäller fientlig attributionsbias och grupp-

bias ger man sig själv och de som delar ens världsbild ett välvilligt 

tolkningsutrymme — och de som inte gör det, ger man ett mindre 

välvilligt. Sådan polaritet göder aggressivitet mot outsidergrupper, 

och en föga konstruktiv ”men gråt mig en flod ditt vidriga förtryckar-

nas”-jargong blir ofta följden. 

Jag har blivit alltmer övertygad om att den här feministiska rö-

relsen (ej att förväxlas med all feminism) bör betraktas i samma ljus 

som en konspirationsteoretikers kognitiva knutar. Det är samma 

slags biastänkande, och samma tendens att systematisera en ad 

hoc-jargong för att repellera kritiska invändningar. Jag tror också att 

det är långt mer konstruktiv att granska fenomen utifrån gruppbias 

och outsider/insider-kategorier, än utifrån intersektionella privilegi-

ekategorier. 

 

När kognitiv bias sätts i system (17 april 2014) 

Ni har säkert inte hört talas om Rothbards lag. Men denna lag (som 

formulerades med glimten i ögat) säger att människor tenderar att 

specialisera sig på det de är sämst på. 

De flesta aktivt debatterande radikalfeminister jag stött på har 

illustrerat Rothbards lag väl. De specialiserar sig på att vara mot 

sexism, men fäller ofta själva sexistiska uttalanden om män. De spe-

cialiserar sig på att vara mot rasism, men dömer ofta folk på grund 

av deras hudfärg. De specialiserar sig på jämställdhetsfrågor, ofta 

utan att visa grundläggande respekt för oliktänkandes övertygelser 

och upplevelser. 

Jag tror att det här är symptom på ett mer grundläggande kun-

skapsteoretiskt problem. 

                                                 
326 en.wikipedia.org/wiki/Attribution_bias#Aggression 
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En teori om hur samhället är beskaffat behöver, särskilt om den 

också skall omsättas i politiska beslut, vara tydligt definierad. Både 

utgångspunkter och slutsatser bör redogöras för med rimliga krav på 

tydlighet. Det vill säga: de bör redogöras för på ett sådant sätt, att 

man inte i ett senare skede kan utvidga eller förändra dem ad 

hoc utan att det blir uppenbart att man gör just det. Även målsätt-

ningar behöver redogöras för med samma tydlighet. Man måste till 

exempel, på en konkret nivå, kunna säga vid vilken punkt ens mål-

sättningar blivit uppnådda. 

En teori som inte gör något av detta förändras godtyckligt med 

dess anhängares respektive viljor, agendor och personliga bias. Den 

blir inte en specifik uppsättning avgränsade premisser, slutsatser 

och målsättningar — så mycket som en ständigt föränderlig produkt 

av hur debatterna för tillfället råkar se ut. Sådana teorier riskerar 

snabbt att slå knut på sig själv. 

Ett exempel som diskuterades tidigare idag är dubbelbestraff-

ning, den här gången ifråga om smink.327 En kvinna som sminkar 

sig anses allmänt göra det för att anpassning till traditionella normer 

ger henne patriarkal bekräftelse. Hon agerar alltså som ett offer för 

förtryck. Men om hon låter bli att sminka sig? Då upprätthåller hon 

istället bilden av kvinnan som naturlig, ren och oskuldsfull, och den 

är förstås också ett uttryck för patriarkalt förtryck. Oavsett handling 

finner man ett sätt att låta den bekräfta den slutsats man vill nå. 

Ett äldre exempel är mannen som håller upp en dörr för en 

kvinna. Om han gör det, utgår han från att kvinnan är svag, osjälv-

ständig och i behov av en mans hjälp i tillvaron. Om han inte gör 

det, beror det istället på att han ser det som självklart att inte be-

höva ta hänsyn till kvinnor och anstränga sig för deras väl. Den 

slutsats som skall dras, dras också. Om man på detta sätt tolkar sin 

omvärld för att passa med en viss slutsats, märker man också snart 

                                                 
327 aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article18765581.ab 
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att den alltid går att tolka så. Det leder till att ens övertygelse stärks. 

Inte ett enda exempel kan trots allt visa att man har fel någon end-

aste gång. 

Som akademiker är jag plågsamt medveten om att många hu-

manistiska institutioner underblåser det här tänkesättet. Det viktiga 

anses vara att hela tiden problematisera fenomen, inte att efter-

sträva klarhet och koherens. Det lär oss att tänka på olika sätt, men 

dessvärre inte att tänka rimligt, förnuftigt eller vetenskapligt. Och 

det är i slutändan något jag skuldbelägger postmodern kunskapssyn 

för. 

 

Även manshat är sexism (23 maj 2014) 

För några dagar sedan skrev Totte Löfström, debattchef för Nyhet-

er24, en artikel om att han hatar män.328 Artikeln blev, såvitt jag 

sett i sociala medier, i allmänhet väl mottagen av den feministiska 

rörelsen. Jag invände för egen del att artikeln är ett skolexempel på 

sexism, allmänt definierat som att nervärdera på grund av kön. 

Totte anger en lång rad skäl till sitt manshat. Män står för 98 % 

av alla våldsbrott. De slår sönder minigolfbanor när de missar ett 

slag. De går med bar överkropp. De tar plats, de är för sköna för att 

bry sig, de skriker i bussen och pissar i trappuppgångar. De är all-

mänt destruktiva. Därför hatar Totte män. 

Och därför ger Totte uttryck för sexism. Att tillskriva en grupp 

människor egenskaper för att nervärdera baserat på kön är sex-

ism par excellance. 

Det är naturligtvis inte sexism att endast påpeka fakta. Det 

stämmer till exempel att män begår de allra flesta våldsbrott i sam-

hället (även om siffran 98 % är diskutabel). Men Totte säger inte 

bara att han hatar våldsbrott, eller män som begår våldsbrott. Han 

”hatar män”, trots att de flesta män aldrig begår något våldsbrott. 

                                                 
328 nyheter24.se/nyheter/kolumner/769029-ja-jag-hatar-man 
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Det är å andra sidan inte fakta att män t.ex. slår sönder mini-

golfbanor när de missar ett slag. Det är nog ett så gott som okänt 

fenomen, men slänger man in att manliga minigolfspelare ofta slår 

sönder banorna är det säkert ingen som märker något. Det är ju 

ändå en typisk grej som män gör: de slåss, härjar och förstör. Klart 

de slår sönder minigolfbanor också. Det måste de ju göra. 

Så skapas en sexistisk fördom, som används för att nervärdera 

män i egenskap av män. 

Enligt Totte är det inte sexism, för han hatar inte ”personer med 

snopp” utan personer ”som med glädje definierar sig som män”. Vi 

kan låta bero att de allra flesta med snopp också betraktar sig som 

män. Vi kan också låta bero att forskning visat att könsuppfattning 

är något till stor del biologiskt. Den bärande poängen är att de flesta 

män som definierar sig som män inte heller begår våldsbrott eller 

slår sönder golfbanor. 

Detta går inte att komma runt: om man tillskriver en grupp 

människor negativa egenskaper, och använder dessa för att rättfär-

diga hat, måste man också hata personer som inte uppvisar 

de negativa egenskaperna. 

Jag erinrar plötsligt en bekant, som ofta talar illa om asiater: de 

är arbetsskygga, de vill inte integreras, och när de flyttat hit vägrar 

de att lära sig svenska. Vi anser allmänt att detta är rasism: att till-

skriva ett visst folk negativa egenskaper, för att legitimera dess ner-

värdering. Totte hävdar att det finns en väsentlig skillnad här: att 

vara asiat är en etnicitet, och en etnicitet är inte en handling. 

Visst är ”asiat” en etnicitet. Men etniciteter är en social kon-

struktion i långt högre grad än vad kön är det. Etniciteter skiljs i hög 

grad åt via olika språk, sedvänjor, värderingar och kulturella ut-

tryck. På väsentliga punkter (frånsett genetiska faktorer 

som hudfärg, kroppslängd o.dyl.) borde det vara möjligt att byta et-
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nicitet genom att anamma ett annat språk, andra seder och nya kul-

turuttryck. Hindrar det att uttalandet om asiater är rasistiskt? 

Såklart inte. Det är rasism att tillskriva en folkgrupp negativa 

egenskaper för att legitimera hat. Det är rasism även om enskilda 

personer har möjlighet att lämna eller ansluta sig till gruppen. På 

samma sätt är manshat sexism, även om enskilda män kan upphöra 

att betrakta sig som medlemmar av sin grupp. 

I den här typen av resonemang ersätts ordet sexism med ordet 

genus. Det rör sig om en samling negativa konnotationer som man-

ligt genus för med sig, säger Totte på Twitter, och det är dessa kon-

notationer som legitimerar manshatet. Men vad innebär det att säga 

sig hata en grupp människor, för att gruppen dras med i stor ut-

sträckning fördomsfulla konnotationer? Ja, vad var det där ordet nu 

igen? 

En konnotation har fördelen att kunna vara lite vad som helst. 

Man kan välja och vraka, eller skapa egna, beroende på vilken slut-

sats man vill nå. Mannen kan konnotera det eleganta i en ko-

stym och en promenadkäpp. Mannen kan också konnotera pedofila 

övergrepp, varav de flesta begås av män. Vill man uttala sig positivt 

om män, är de belevade flanörer som världsvant utforskar sin om-

givning. Vill man uttala sig negativt om män, knullar de sönder 

spädbarn. 

När slutsatsen som skall dras är legitimerat manshat, då får 

kognitiv bias styra urvalet av konnotationer. Vi säger att män står 

för nästan alla våldsbrott, men säger inte att de flesta män aldrig 

begår ett våldsbrott. Vi säger att män slår sönder minigolfbanor, 

men nämner inte att det sannolikt var män som byggde dem. Vi sä-

ger att män går med bar överkropp, men… tja? Jag lyckas inte se 

hur det gör att man förtjänar hat. Men för all del. De flesta män går 

nästan alltid med kläder på överkroppen. 
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Till skillnad från rasistens hat är manshatet välgrundat, menar 

Totte. Och det är därför rasism/sexism inte definieras utifrån 

”ogrundade skäl”; det definieras helt och hållet som ett tänke-

sätt. Detta tänkesätt lyser starkt i hans artikel, ifråga om sexism, 

och de reaktioner mina invändningar mött får illustrera en poäng jag 

gjort sedan gammalt: 

Det enda som radikalfeminister ogillar mer än män som inte 

protesterar mot sexism, är män som protesterar mot all sexism. 

 

Ett additament om Twitterfeministklubben (19 maj 2014) 

På sistone har det uppstått en mer offentlig schism mellan Cissi 

Wallin och den så kallade Twitterfeministklubben. 

 

 

 

Igår kväll handlade plötsligt hela debatten om att acceptera eller ta 

avstånd från mig. Den här bloggen verkar ha rivit upp ett svårläkt 

sår, med tanke på att det är snart 5 månader sedan jag slutade 

skriva aktivt — och att precis samma invändningar som tidigare 

upprepades. Jag är obehaglig, för att kritik är obehagligt. Jag har 

mobbat Fanny på Flashback, trots att ingen kan ange källa. Jag har 

smygfilmat Fanny, trots att det var i samband med att hon talade på 

en offentlig manifestation på Eskilstuna torg. Jag är antifeminist, 

trots att jag är liberalfeminist. Och så vidare. Så fick jag den här 

kommentaren: 
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Fanny tyckte inte om min kritik av det hon skriver på sin blogg, 

och det förstår jag. Däremot tycker jag inte det är rimligt att förvänta 

sig kunna tysta kritik, bara för att man ogillar den, särskilt inte när 

man själv ofta riktar hat mot befolkningsgrupper. Så jag svarade 

lakoniskt att Fanny bör lära sig att hantera kritik på ett mer kon-

struktivt sätt, om hon vill fortsätta vara en offentlig debattör, och 

fick svar enligt skärmdump ovan (favoritmarkeringen är Fannys). 

Twitterfeministklubben? Tja. Jag tror det är ett rimligt sätt att 

kategorisera den här specifika grupperingen, som allmänt tycker det 

är rätt och riktigt att kritiker svartmålas som pedofiler (s. 254). In-

tern solidaritet och taggarna utåt, och som mest vassa är väl taggar-

na som vänds mot upplevda desertörer, till vilka jag antar att Cissi 

numera hör. 

När Cissi efterfrågade exempel på min vidrighet blev det svårt. 

Lady Dahmer hävdade att det skrivits saker som inte finns kvar, 

men det stämmer inte. Jag har aldrig raderat något. Jag stängde ner 

bloggen en tid i samband med pedofilidrevet, men återpublicerade 

den i sin helhet. Allt jag någonsin sagt finns här att läsa för var och 

en. Problemet är nog snarare att det som ”twitterfeministklubben” 

tycker är vidrigt sällan stämmer överens med vad världen utanför 

den tycker är vidrigt. 

Och att Fanny skriver hatiskt mot folk baserat på bl.a. kön, nå-

got den här bloggen alltjämt framhärdat i, kan utan svårighet stöd-

jas med exempel. I en text publicerad 16 juni i år, skriver hon till 

exempel att det ”finns ingen människa inne i mannen”, och att ”det 

enda sättet att nå människan inne i mannen är att förstöra mannen” 
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genom att ”sparka sönder hans ruttna ansikte” etc.329 När någon 

frågar om hon verkligen menar att vi måste avhumanisera män i vår 

närhet för att inte förledas att känna empati, svarar hon ja. 

 

 

 

 

Den typen av retorik får man svårt att hitta på den här bloggen. Här 

sägs aldrig att kvinnor eller feminister skall krossas och sparkas på, 

inte ens för att göra någon mindre än bokstavlig poäng av köns- eller 

ideologiskt hat. Här finns inte ens några osmakliga gliringar som 

kommenterar utseende eller hävdar att någon ”fått för lite kuk”. Och 

det är kanske just det som är så provocerande? Att bli granskad av 

någon som är lugn och saklig, och som mest reagerar med en trött-

sam suck när folk riktar gapig ilska mot mig på nätet. Nej, det är 

                                                 
329 arsinoe.se/en-borjan-pa-nagot/ 
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inte ett bevis för min privilegierade position, och att säga det cemen-

terar bara den misogyna bilden av kvinnor som hysteriska. Kvinnor 

är inte oförmögna att, utan personangrepp, debattera sansat med 

knivskarpa argument i sak. 

Cissis tweet som skärmdumpats ovan summerar mitt eget in-

tryck av den här specifika rörelsen ganska väl. Den är inte synonym 

med feminism. Det går att ogilla den, utan att ogilla feminism i 

största allmänhet. Så tycker vi säkert oerhört olika om många saker, 

men jag betraktar inte – och behandlar inte – oliktänkande som per-

sonliga fiender. Att acceptera att folk tycker olika är en del av en 

mognadsprocess. Folk är inte hatiska och onda för att de inte håller 

med en jämt. 


