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Utdrag ur Hatet
Hotbrevet:
Det kommer ett brev. Landar på hallgolvet 
i högen med övrig post. Ett oansenligt vitt 
kuvert, svart text mot vitt papper. I samma 
ögonblick som jag plockar upp kuvertet 
bryter vårsolen in genom fönstret. Lägen-
heten översköljs av starkt ljus. Så intensivt 
att det avslöjar mina skitiga köksfönster. 
Avgas!äckiga. Jag öppnar kuvertet och 
läser:

Maria Sveland – du får ett ultimatum: 
ANTINGEN säger du upp dig från DN, 
lämnar offentligheten och lever ditt patetis-
ka liv anonymt i någon förort och försörjer 
dig på knegarjobb på McDonalds. Du ska 
även ringa Mensa och be om att få göra ett 
test så att du får papper på din mentala 
underlägsenhet vilket är förklaringen till 
dina förvirrade skrifter!

ELLER OCKSÅ: så är du beredd på 
krigsförklaring där du aldrig någonsin kan 
känna dig trygg, en dag kommer jag person-
ligen att skära halsen av dig och lämna dig 
med kniven uppkörd i !ttan. Till skillnad 
från dig är jag begåvad med intelligens; jag 
fattar att du till en början kommer att söka 
skydd, men ju längre tiden går desto större 
risker kommer du att ta, då du inbillar dig 
att du är i trygghet. Men den tryggheten är 
inbillad!! Jag kommer att mörda dig när 
du minst anar det!!! Att få sitta 12 år på 
Kumla-hotellet vore en ära snarare än ett 
straff!

VALET ÄR DITT
Ovänliga hälsningar från Breiviks fanclub
Min förläggare Moa står bredvid och jag 

räcker henne brevet. Vi har just haft ett 
möte angående ett bokprojekt. Vi har suttit 
i !era timmar och diskuterat och bälgat te. 
Nu står hon i min hall och läser och jag blir 
nervös när jag ser hennes chockerade an-
siktsuttryck. Försöker att skratta, men det 
fastnar i halsen och låter tillgjort. Att garva 
bort det hela känns som det enda möjliga.

Om hoten av skådespelaren 
Andrea Edwards vid Tur-
teaterns uppsättning av 
SCUM-manifestet 2012:

– – –
Jag frågar Andrea Edwards om hon 

kunde ha föreställt sig att uppsättningen 
skulle väcka så starka reaktioner? Hon 
skakar på huvudet och förklarar att efter-
som det var ett litet projekt, nästan helt i 
avsaknad av budget, hoppades de bara att 
de skulle få tillräckligt med publik till de 
sjutton planerade föreställningarna.

De män som hårdast kritiserade Tur-
teaterns uppsättning hänvisade till det 
faktum att texten uttrycker manshat och 
att gymnasiepojkar inte skulle behöva ta 
del av det.

– – –
SCUM Manifest har en lång historia av 

att provocera och uppröra. Texten är som 
ett rött skynke för antifeministerna, ofta 
hänvisat till som ”bevis” för feministernas 
manshat. När texten först översattes till 
svenska av Sara Stridsberg 2003 väckte 
det också debatt, men dödshoten och de-
monstrationerna uteblev. Att texten väck-
er så starka känslor mer än 40 år efter att 
den första gången publicerades, säger nå-
got både om bristen på liknande texter och 
om över!ödet av dess manliga motsvarig-
heter. Vi är så vana vid att kvinnor dödas, 
förnedras, våldtas, lemlästas, jagas och 
förlöjligas på teaterscenen och "lm att vi 
blivit avtrubbade. Vi reagerar inte på kvin-
nohatet som åter"nns i allt detta dödande, 
men när förhållandet är det omvända, som 
i SCUM Manifest, ett av de få i sitt slag, 
blir vissa män så provocerade att de tar 
till dödshot.

I Turteaterns programblad beskrevs 
föreställningen som en stunds avprogram-
mering.

Våldtäktsanmälan mot Julian 
Assange 2010:

– – –
Ungefär samtidigt skapades en tråd på 
Flash back där det pågick vilda spekulatio-
ner om vilka kvinnorna som anmält Assange 
var. I takt med att kommentarerna fylldes 
på blev tonläget alltmer aggressivt, liksom 
ryktesspridningen och invektiven. Anna var 
”en hora” som ljög och även om hon inte ljög 
så var väl händelsen inte så farlig och även 
om det var farligt så hade Assange ändå rätt 
att göra som han gjorde. Flera föreslog att 
de båda kvinnorna borde bli våldtagna som 
straff för att de anmält, eller att de borde bli 
våldtagna ”på riktigt”. Till en början läste 
Anna allt och ville instinktivt försvara sig 
mot alla lögner som spreds som en löpeld. 
Men tråden växte snabbt till tiotusentals in-
lägg och det blev omöjligt för henne att ge sig 
in i diskussionen och försöka sortera bland 
allt förtal och hat.

I tråden förekom också rena dödshot. 
Män som erbjöd sig att betala pengar för 
den som kunde döda Anna. Inlägg som följ-
des av diskussioner om det praktiska till-
vägagångssättet, vem som skulle få fram 
pengar och vem som skulle utföra mordet.

– – –
Telefonsvararen fylldes av meddelanden 

från okända människor som ömsom vädja-
de till henne att dra tillbaka sin polisanmä-
lan, ömsom hotade henne. Med jämna mel-
lanrum ringde de från hackeraktivisterna 
Anonymous och spelade upp ett meddelan-
de där en datorröst förklarade på engelska: 
”Vi kommer inte glömma och vi kommer 
inte förlåta”. I trappuppgången utanför 
hennes lägenhet rörde sig okända män-
niskor som då och då ringde på hos gran-
narna och påstod att de var gamla vänner 
till Anna. Till slut blev situationen ohållbar 
och Anna "ck personskydd av polisen. Det !

NY BOK På Internationella kvinnodagen 
släpps Maria Svelands bok Hatet, om  
feminism och kvinnohat. Icakuriren  
publicerar här några utdrag ur boken.
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Fakta om D-vitamin
Under vinterhalvåret kan vi i Sverige inte bilda D-vitamin i huden e! ersom UVB " ltreras bort i 
atmosfären när solen står lågt. På sommaren kan huden bilda 10 000 IE D-vitamin på 30 minuter. 
Vitamin D bidrar till att behålla normal benstomme. Vitamin D bidrar till immunsystemets normala 
funktion. Finns hos terapeuter och i välsorterade hälsobutiker.  Kan även köpas på vitamera.se.

Den  svenska  solskensfamiljen

hon beskriver får mig att tänka på ordet 
belägring, en pressad situation som pågått 
i över två år, och som ännu inte är över.

– – – 
Så sent som i mars 2012 visade ett exa-

mensarbete i juridik att andelen friande 
tingsrättsdomar i våldtäktsmål hade ökat 
med elva procentenheter – från 22 procent 
år 2006 till 33 procent år 2010. År 2010 an-
mäldes 4 134 våldtäkter till polisen. Bara 
313 fall gick till åtal och av dessa friades allt-
så 33 procent. Det är en ovanligt hög andel 
som frias enligt Riksåklagaren, i jämförelse 
med andra brott där fem procent av brotts-
målen brukar leda till friande domar. Julian 
Assange hade med andra ord inte behövt !y 
till London för att undkomma ett eventuellt 
rättsligt efterspel. Enligt statistiken ovan 
skulle han med största sannolikhet sluppit 
såväl rättegång som fällande dom. 

Om att lägga skulden  
på offret:

– – –
När offret dessutom skambeläggs är det 
en spegling av nyliberalismens ovilja att 

tala om den utsatta människan efter-
som det avslöjar orättvisor i samhället. 
Genom att stigmatisera offret kan man 
rikta fokus bort ifrån såväl klassklyftor 
som könsdiskriminering. Finns det inga 
offer "nns det heller inga förövare. Det är 
därför så många av antifeministerna till-
sammans med nyliberala aktörer, kröni-
körer och ledarskribenter så ofta skriker 
”offerkofta” så fort feminister försöker 
diskutera orättvisor. Varken nylibera-
ler eller antifeminister vill rubba makt-
balansen och ett effektivt sätt att tysta 
pratet om orättvisa är att skambelägga 
offerrollen.

Kvinnohatet och rasismen:
När jag försöker förstå kvinnohatet, dess 
grund och dess uttryck i dagens Sverige 
tänker jag att maktkampen är en stor del 
av förklaringen. Så banal och simpel att vi 
inte ser den. Men en del av förklaringen till 
det växande kvinnohatet "nns också i den 
ekonomiska krisen och de främlings"ent-
liga, nyfascistiska strömningar som just 
nu sveper över Europa. Antifeminismen 

har alltid varit en av grunderna i fascis-
mens ideologi.

Att de som hatar och hotar består av 
män från alla samhällsgrupper och att 
dessa riktar sitt hat mot alla slags kvin-
nor i offentligheten, visar att det i grunden 
handlar om en maktkamp mellan män och 
kvinnor. Det är ett kvinnohat där feminis-
ter får ta de hårdaste smällarna eftersom 
de formulerar kraven på rättvisa.

– – –
Att det "nns en stark koppling mellan 

antifeministerna och rasisterna blev allt-
mer uppenbart i takt med att mejlen fort-
satte strömma in. Budskapet fanns där 
svart på vitt: vi feminister hade gått allde-
les för långt i våra krav på en rättvis värld. 
Det var dags att slå tillbaka.

I en tid när högerradikala, islamofoba 
och nyfascistiska partier växer och får allt-
mer politisk makt i Europa är det helt lo-
giskt att även hatet mot feminismen växer 
i samma takt. Feministhatet har en lång 
historisk förankring inom fascismen, där 
kvinnan betraktats som en livmoder vars 
uppgift framförallt varit att föda !er barn 
till nationen. 
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