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och sexuella övergrepp mot kvinnor. Detta i en
förfärande stor omfattning enligt den flod av vittnesmål som har
sköljt över oss. Som man förväntas jag skämmas över hur mina
manliga bröder har betett sig. Och det gör jag också.
»Voffor gör de på detta viset?« Att försöka finna förklaringar till
alla dessa oförlåtliga beteenden är inte riskfritt. Det kan uppfattas
som försvar för det oförsvarbara. Men jag vågar i alla fall försöka.
En förklaring till en del av våldet kan man kanske finna i språket.
Flickorna lär sig tidigt behärska språket mycket bättre än pojkarna.
Därför lyckas de också mycket bättre i skolan. Men pojkarna är
starkare. Flickorna kan retas. Pojkarna kan slåss. Detta är ett
mönster som kan följa med också i vuxen ålder. Den verbala misshandel som många män utsätts för i sina relationer märks inte
utåt. Men den fysiska misshandel som kan följa på att orden tryter
för dem sätter spår och kan bevisas. Mobbningsoffer har dock berättat hur orden sitter kvar och gör mycket mera ont än slagen.
En förklaring till en del av de sexuella övergreppen kan man
kanske finna genom Darwin. Män har i debatten beskyllts för att
vara djur. Och på många sätt kan det stämma. Alla däggdjur har
fått en drift att fortplanta sig. Så också vi. För alla arter har hanarna fått rollen av att vara pådrivande och aktiva vid fortplantningen. Vissa män har starkare sexualdrift än andra. Ju mera sexuellt utsvultna männen är, ju mera alkohol de förtärt, ju mera lättklädda kvinnorna är – desto större är risken att det leder till
sexuella övergrepp.
Detta är något som sällan kommer fram i debatten. Männen är
rädda för att bli betraktade som chauvinistiska mansgrisar om de
säger detta. Själv vågar jag ändå göra det. Jag fyller 85 nästa gång.
Inte mycket ont lär hinna vederfaras mig. Jag behöver inte vara
rädd att skada mitt anseende eller någon karriär. Till mitt försvar
kan dessutom tala det faktum att jag sedan 61 år är lyckligt gift
med en och samma medvetna feminist. Det hade jag inte kunnat
vara om jag varit någon missdådande mansgris.

