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att man inte kan anklaga alla muslimer för de terrorattentat som begås i islams namn. Det
är en försvinnande liten andel av muslimerna som är jihadister.
Lika självklart borde det vara att inte anklaga alla män för våldet
mot kvinnor. Det är en försvinnande liten andel av männen som är
våldsamma mot kvinnor. Likväl finns det feminister som hävdar att
det är männen som bär skulden för våldet. Inte vissa män. Framstående feminister har till och med hävdat att män är djur. Bunt ihop!
Nu är det självklart inte alla feminister som uttrycker sig så. Det är
förhoppningsvis en försvinnande liten andel av dem. Det är de tunnelseende feministerna. De som med ljus och lykta letar efter orättvisor mot kvinnor. Som kan låta feminismen ta sig direkt löjeväckande uttryck. Som till exempel när en journalist i Dagens ETC ondgjorde sig över att det inte fanns en enda kvinna med i det orkesterband som medverkade i tv-programmet På spåret. Eller när man i
samma tidning (den 12 april 2016) upptar en halv sida med ett uttalande av en präst i ett hinduiskt tempel i Indien som bara ville tillåta
kvinnor som bevisligen inte hade mens att besöka templet. Detta
skrevs trots att en domstol där redan hade förbjudit sådan diskriminering.
Det är sant att det är mycket vanligare att män utövar fysiskt våld
mot kvinnor än tvärtom. Vad de tunnelseende inte talar om är det
psykiska våld som kan leda till det fysiska. Många mobboffer har
vittnat om att det inte är misshandeln som är det svåra. Smärtan går
över. Men de förklenande orden sitter kvar som taggar inom dem.
Kvinnor är mer verbala än män. Redan i barnaåren använder flickorna sina ord vid konflikter medan pojkarna tar till sina knytnävar
när orden tryter. I en dom mot en man som utövat våld mot sin fru
anfördes som förmildrande omständighet att mannen blivit provocerad av kvinnan att ta till våld. Detta möttes av starka protester från
de tunnelseende feministerna.
Dessa kräver att männen ska lära sina söner att inte ta till våld mot
kvinnor. Den lärdomen lär inte kunna hindra att deras son tar till
våld när han inte kan freda sig i ordväxlingen med sin kvinna. Men
de tunnelseende råder inte kvinnorna att lära sina döttrar att vara
försiktiga med att starta gräl med sina män om till exempel sex eller
pengar. Detta särskilt när männen är spritpåverkade.
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Det går runt ett antal sexuellt svältfödda män i landet. Vid åsynen av
en kvinna kan de triggas att tafsa på henne. Risken för att de ska
triggas att ofreda kvinnan blir inte mindre om hon har djup urringning och en kortkort kjol. Tvärtom. Men de tunnelseende råder inte
kvinnorna att lära sina döttrar att undvika sexuellt utmanande klädsel.
Man kan fundera över vad de tunnelseende feministerna har för erfarenheter av hur deras fäder, män, bröder och söner betett sig mot
kvinnor. Och vilka av tidningens läsare de vill påverka genom att älta
orättvisor och våld mot kvinnor i tre, fyra inslag i varje tidning. Risken är att den tunnelseende feminismen åstadkommer mera motsättningar än rättvisa mellan könen. Och att manliga läsare tröttnar
på tjatet och väljer en annan dagstidning.

