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 DEBATT

Jeg drømmer om en humanistisk,
demokratisk og mangfoldig feminisme |

Øystein Stene
Det er påfallende at deler av faktagrunnlaget ikke nevnes i debatten om

partnervold.

Det er fantastisk å se nye stemmer og nye tema i #metoo-debatten, og jeg

skulle aller helst brukt tiden til å lytte til dem. Høyskolelektor, skuespiller og

medlem av #stilleforopptak, Janne Heltberg, vil imidlertid fortsette å

diskutere detaljer i teksten min, og tar nå tak i eksempelet rundt vold i

partnerskap.

Dette må jeg nesten kommentere, ikke minst fordi det illustrer hvordan

offerfokusert tenkning kan virke.

Velkjent konklusjon

Jeg var ikke opptatt av å kjønne partnervold, jeg tok det opp fordi det er

påfallende at deler av faktagrunnlaget ikke nevnes: Som at undersøkelser

viser at flere menn opplever vold fra partneren sin enn kvinner. Heltberg har

lest videre i statistikken, og funnet at den grove og gjentagende volden

derimot oftest begås av menn.

Det bør være kjent for de fleste, grov partnervold har vært omtalt som et

manneproblem i generasjoner. Heltberg kommer til en velkjent konklusjon:

«Trakasseringen og volden mot kvinner har vært så omfattende, så alvorlig,

så gjentagende, over så lang tid og overalt, at kvinnene ikke ønsket dialog

eller relasjon med mannen i startfasen av #metoo.»

Heltberg leser altså den grove volden og trakasseringen som et uttrykk for en

systematisk kvinneundertrykkelse, og antyder derfor at menn som sådan ikke

kan stoles på i kampen mot den. Men at flere kvinner trolig har lettere for

utøve vold mot partner enn menn, er ikke uttrykk for noe som helst som vi

bør merke oss. På samme måte som at én tredjedel av de trakasserte

skuespillerne er menn, er noe menn selv må ta opp – uten å ta inn over seg at

disse tingene kanskje henger sammen og må bearbeides i en større

sammenheng.

Dobbelt bokholderi

Dette doble bokholderiet har vært representativt for mye av #metoo.

Slik Heltberg nå mener det er viktig å gradere vold som «grov» og «mindre

grov» når det kommer til partnervold, har det vært viktig ikke å skille mellom

«grov» og «mindre grov» når det gjelder trakassering av kvinner. Eller at

menn som ikke har peiling på hva det vil si å være kvinne må slutte å uttale

seg – med mindre mannen står opp for akkurat det perspektivet bevegelsen

selv promoterer, da er det full applaus.

Uavhengig av om vi mener at vold og trakassering er uttrykk for noe

strukturelt eller ikke, har nok denne type inkonsekvens ikke nødvendigvis

styrket #metoo.

Humanistisk feminisme

Personlig drømmer jeg om en humanistisk feminisme – som like naturlig

kjemper for fars rettigheter som kvinners lønninger, fordi den skjønner at det

er en sammenheng.

Jeg drømmer om en demokratisk feminisme, som ikke diskvalifiserer deg fra

å delta i samtalen på grunn av kjønn, alder eller legning.

Jeg drømmer om en mangfoldig feminisme, der ideer og perspektiv ikke blir

nedkjempet med makt- og offerretorikk.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på
Facebook og Twitter

4 kommentarer

Sverre Engebretsen

Svar

for 1 dag siden (redigert)

Det er også påfallende at også en annen viktig del av faktagrunnlaget i debatten om vold i nære
relasjoner og partnerdrap forties eller holdes utenfor: Menn med utenlandsk eller
innvandrerbakgrunn er kraftig overrepresentert blant gjerningsmenn i slike saker i Norge i forhold
til menn med norsk bakgrunn, også kalt norske menn. På samme vis holdes også det faktum
utenfor at utenlandske menn er kraftig overrepresentert blant gjerningsmenn som begår de
groveste voldtektene og de groveste integrites... Vis mer

4 Anbefaler

Einar Davidsen

Svar

for 1 dag siden

En mann som drømmer om feminisme? Ja, ja, sov søtt!

Anbefal

Mette Molland
svarte Einar Davidsen 

Svar

for 23 timer siden

Det er nok tryggest å kommentere noe man åpenbart ikke har lest.

Anbefal

SE ETT SVAR TIL

Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær vennlig og bruk fullt navn. Innlegg blir løpende moderert. Les mer her.

Si din mening, Torgeir Oma!

PUBLISER KOMMENTAR POPULÆRE
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Jeg drømmer om en mangfoldig feminisme, der ideer og perspektiv ikke blir nedkjempet med makt- og offerretorikk, skriver Øystein Stene.

 FOTO: Ingar Storfjell

2 dager siden en time siden   Øystein Stene
Forfatter, dramatiker og regissør   

Et kritisk essay om #metoo satte fyr på debatten. Nå spør flere om
takhøyden er stor nok.

#nårdansenstopper: «På turné kaller han en av danserne hore etter å ha
sett henne på en bar»

annonse

Til Øystein Stene og andre som vil tenkje høgt om #stilleforopptak: de
skal ikkje halde kjeft

Øystein Stene svarer
kritikerne: Jeg
drømmer om en
humanistisk,
demokratisk og
mangfoldig
feminisme
Det er påfallende at deler av
faktagrunnlaget ikke nevnes i
debatten om partnervold.

Et kritisk essay om
#metoo satte fyr på
debatten. Nå spør
flere om takhøyden
er stor nok.
– Når noen hevder Øystein Stene
ikke skjønner problemstillingen fordi
han er mann, syns jeg det er
stusslig, sier kommentator Inger
Merete Hobbelstad.

Jeg var pissredd for å
si noe som kunne
oppfattes som
kontroversielt
I utgangspunktet hadde jeg ingen
ønsker om å skrive om #metoo.

Øystein Stene er
feminist, dramatiker
og forfatter. Nå tar
han et hardt oppgjør
med #metoo-
bevegelsen.
ESSAY: Forfatter, dramatiker og
regissør Øystein Stene tar et
oppgjør med det siste årets
massebevegelse.

Sosiale medier-pris
til Aftenposten og
#metoo-kampanjen
– Jeg er ganske sikker på at noe
grunnleggende har endret seg i
kjølvannet av #metoo-kampanjen,
sier kulturredaktør Sarah Sørheim.

#stilleforopptak må
ikke bli en sovepute
For at #stilleforopptak skal bli noe
annet enn et symbol, må følelser og
anonyme historier erstattes med
fakta og handling.

Leste opp hverandres
metoo-historier. – Nå
gjenstår det vonde og
vanskelige
Søndag gikk 200 kvinnelige
skuespillere på Nationaltheatrets
scene og leste kollegers historier
om seksuell trakassering. – Nå
gjenstår det vonde og vanskelige
sier skuespiller Kristin Grue.

Anmeldelse av Glow
2: #metoo, kokain og
wrestling
Wrestling-serien Glow bader
fremdeles i deilig 80-tallsrock,
kokain til frokost og frisyrer som
viser langfingeren til ozonlaget.

Forskere savner
nyanser i #metoo-
debatten
Enkeltsaker og -personer gjør at
debatten om seksuell trakassering
er blitt overfladisk. De virkelige
problemene blir ikke tatt tak i, mener
forskere.

Avsporing å gjøre
#metoo til en debatt
for eller imot meg
Til nå har debatten bekreftet min
frykt om at #metoo og
#stilleforopptak ikke lar seg
problematisere.

Tendensiøst fra
Øystein Stene om
#stilleforopptak
Vi kjenner oss ikke igjen i hans
ensidige fremstilling av samtalene
rundt #stilleforopptak.

Disse hemmelige
Facebook-gruppene
gjorde #metoo-
opprøret mulig
Lukkede Facebook-grupper har fått
kritikk for å være ensporede
ekkokamre og ekskluderende
«kvinnekalas». Men #metoo-
oppropene ville ikke oppstått uten
dem.

Aftonbladets
kulturredaktør: –
#Metoo kan få
ødeleggende
konsekvenser for
demokratiet
Aftonbladets kulturredaktør Åsa
Linderborg er kritisk til navnefokuset
i Sveriges #metoo.

#nårdansenstopper:
«På turné kaller han
en av danserne hore
etter å ha sett henne
på en bar»
792 signaturer fra dansekunsten
viser at nok er nok.

Til Øystein Stene og
andre som vil tenkje
høgt om
#stilleforopptak: de
skal ikkje halde kjeft!
Hei! Eg har både fjes og namn, og
er både sterk og sårbar.

Jeg oppfordrer menn
til å starte en egen
#metoo-kampanje
Øystein Stene mener debatten om
#metoo er blitt en debatt om Øystein
Stene i stedet for om saken. Da er
neppe fokuset på ham i Aftenposten
forrige uke veien å gå.

«Hvem er du som kan
belære 600 kvinner
om hvordan #metoo-
oppropet deres burde
ha foregått?»
Hvem er du som kan belære 600
kvinner om hvordan #metoo-
oppropet deres burde ha foregått?

– Øystein Stene tar
sitater ut av kontekst
Skuespillerforbundet og
initiativtagerne bak #stilleforopptak
svarer på kritikken.

Har mottatt flere
varsler fra
skuespillere i vinter:
– Det dreier seg om
alt fra sleivete
kommentarer til
overgrep
Skuespillerforbundet er blitt varslet
om alt fra sleivete kommentarer til
overgrep. Også teaterledere har fått
inn meldinger om seksuell
trakassering i vinter.

178 personer i
mediebransjen sier
de er blitt utsatt for
seksuell trakassering
det siste halve året
Traksseringen rammer i stor grad
unge kvinner. Det kommer frem i en
stor, felles spørreundersøkelsen
bransjen har gjennomført i høst.

Oslo har intet
byvåpen
Merket som kalles Oslos byvåpen,
bryter med alle regler.

Farvel til Oslo-skolen
Nå er det slutt, skriver lærer Bjarne
Rønning.

Det er ikke bilen som
ødelegger byene våre
Bjørn Stærk med rapport fra
verdens nest beste sykkelby.

Det er stille om andre
norske syriafarere.
Om meg er det
spetakkel. Hvorfor?
Les Aisha Shezadis innlegg.

Dagens velferdsspiral
er farlig for
samfunnsøkonomien
og uheldig for
folkesjelen
Les Jørgen Skavlans kronikk.

Studerer ikke
studentene lenger?
Dramatisk fall i kvalitet på
universitetene, skriver Torbjørn L.
Knutsen og Bernt Hagtvet.

Jeg kan ikke
forestille meg et liv
uten tvillingbroren
min
Jeg er for fri abort og at kvinner skal
kunne bestemme over egen kropp.
Men å fjerne ett av flere fostre blir
noe helt annet.

Jeg er rektor på en av
Oslos minst
attraktive
videregående skoler.
Vi har alt å vinne på
tillit hos ansatte og
elever.
Derfor er Malkenes-saken bra for
oss.

Kvinner med dødt
barn i magen får
ordne opp selv
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 LES OGSÅ

Tidligere Ap-profil
langer ut mot partiet:
«Hvor i h ... er
ledelsen?»

Eminem-konserten får
kritikk for dårlig lyd og
mobildekning - men
arrangørene er stolte av
arrangementet

Åsne Seierstad dropper
Giske-bok

Brasiliansk
fotballkjenner mener
dette er forklaringen på
Neymars overspilling

Her har forskerne notert
ny kulderekord: - 98,6
grader

Aktivister i London har
laget gigantisk baby-
Trump-ballong

annonse

Les mer om #metoo og oppropene som hittil har vært her:

Fikk du med deg disse sakene?
Anbefalte saker fra debattredaksjonen:

STILLEFOROPPTAK 
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