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som utövar våld mot kvinnor. Vi kan önska
att det inte vore så. Men vad kan man göra åt det? Frågan är vilka som
gör så. Och vilka som inte gör så. Går skiljelinjen mellan de män som i
barnaåren tillsagts av sina fäder att de inte får göra så och de män som
inte fått sådana tillsägelser?
Det är nog att tillmäta fädernas förmåga att forma sönernas framtida
beteende väl stor betydelse. Men sekreteraren i regeringens utredning
om en strategi mot mäns våld mot kvinnor, Mikael Thörn, verkar i sin
debattartikel Dagens ETC den 22 september tro att det kan förhålla sig så.
Han lägger ett stort ansvar för våldet på de män som inte har lärt sönerna
hur de ska bete sig mot kvinnor.
Vilka män utövar våld mot kvinnor? I vilka situationer uppstår våldet?
Vissa män kan nog av olika anledningar vara mera benägna än andra att
ta till våld. Dricker de sprit minskar deras spärrar. Är de dessutom svältfödda på sex kan det bidra till att de våldför sig på kvinnor. En annan orsak kan vara den vanmakt som en man kan känna när han inte kan hävda
sig verbalt vid en ordväxling med sin kvinnliga partner. Detta särskilt om
grälet har gällt hans bristande prestationsförmåga i något avseende.
Det är ett faktum att många män dricker sprit. Likaså att deras beteende
kan påverkas av tillflödet av testoseron. Och att de ofta hamnar i verbalt
underläge vid en träta med den kvinnliga partnern. Detta kan man inte
göra så mycket åt. Men det finns sätt som borde minska risken för att
detta ska leda till våld. Thörn skulle kunna uppmana fäderna att råda
sina döttrar att undvika att klä sig sexuellt utmanande. Och förmana dem
att inte i onödan utmana den manliga partnerns självkänsla genom att
kritisera honom i frågor som till exempel gäller pengar eller sex.
Sådana råd ska man inte ge till flickorna, tycker Thörn. »Vi ska inte behöva prata med våra döttrar om hur de ska klä sig, skydda sig och tänka
på säkerhet«, skriver han. Det är vi män som bär hela ansvaret, vare sig
vi har gjort oss skyldiga till våld eller inte.
Thörn kritiseras i en artikel den 28 september av Johnny Jakobsson och
Jens Orback för att ägna sig åt retorik i stället för praktik. Själva har de
inga andra förslag att komma med än att uppmana regeringen att med
kraft lägga ansvaret för våldet på männen. Och att låta redan kända
våldsverkare få behandling. Men de skriver ingenting om hur man kan
hindra alla okända, potentiella våldsverkare att begå våld.
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Mäns våld mot kvinnor är aldrig förlåtligt. Men det kan vara förklarligt.
Målet för politiken borde givetvis vara att hindra män från att begå våld.
Det är rimligt att tänka sig att färre män skulle begå våld om de inte triggades till det. Om kvinnorna undvek att klä sig sexuellt utmanande. Och
om de aktade sig för att klaga på sådant som männens prestationsförmåga. Detta särskilt om männen är berusade.
Men detta kan inte artikelförfattarna skriva. Deras feministiska dogm om
att allt ansvar för våldet ska bäras av männen hindrar dem.

