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Kvenfrelsarar birtast í alls konar tilbrigðum. Ég hef löngum gagnrýnt (fræðilega,
vísindalega, siðferðilega) nálgun þeirra og annarra í málefnum kynjanna og sífellt
kvak um konur sem fórnarlömb. En nú virðist hylla undir breytingar. Rakst á þessa
merkilegu grein í árvissu grúski mínu um efnið.
Annar höfunda er þekktur kvenfreslari (feminist), Lara. Hún virðist eiga í vök að
verjast. Lara réttlætir niðurstöður sínar: “Til að mynda viðheldur og styrkir “einvíddar-ímynd” konunnar úr sér gengnum staðalímyndum um kynin. Þessi ímynd
hjúpar margræðni konunnar. Hún er þess megnug að beita afli, jafnvel óskynsamlega
og ofbeldisfullt. Það viðhorf, að karlmenn séu ævinlega ofbeldismenn, en aldrei
fórnarlömb, elur á hugmyndinni um hetjulund karlmanna.” (Lauslega snarað af mér.)
Niðurlag greinarinnar kemur á óvart: “Það er réttindabaráttu kvenna og baráttu þeirra
gegn nauðgunum að þakka, að kynferðisofbeldi karla gegn konum um síðir var
afhjúpað. Næsta skref ætti að vera að beina athyglinni í gagnstæða átt og halda þannig
í heiðri þeim [fræða]arfi.”
Í grein sinni í Scientific American á þessu ári segja höfundar (Lara Stemple og Lian H.
Meyer) m.a. um niðurstöður rannsókna sinna í BNA: Um það bil sami fjöldi karla og
kvenna má þola þvinganir í kynlífi. Karlar eru oftar en ekki beittir kynferðisofbeldi af
konum. Þolendur kynferðislegs ofbeldis af hálfu kvenna, nauðgunar eða annars
ofbeldis, skýrðu frá heiftarlegri árás ofbeldismanns. Í fangelsum landsins stafar konum
ekki mest hætta af karlkyns fangavörðum, heldur þrisvar sinnum meiri af samföngum
sínum. Hættan er meira að segja meiri, en sú, sem karlkyns fangar búa við. Kvenkyns
starfsmenn á meðferðarheimilum fyrir unglinga eru þeim einnig miklu skeinuhættari
en karlarnir. Níu af hverjum tíu misnotuðum unglingum sagði konu níðinginn.
Rannsóknir á unglingum afhjúpa þá staðreynd, að rétt tæpur helmingur stúlkna á
aldrinum átján til nítján ára skýrir frá nauðgun eða nauðgunartilraun af eigin hálfu.
Atvinnumönnum er tamt að að gera lítið úr kynferðisofbeldi af hálfu kvenna.
Þrálátar hugmyndir um kynlíf karla aftrar þeim frá að ljóstra upp um kynferðislegt
ódæði á hendur þeim. Óseðjandi kynlífsþörf er ein þeirra. “Allt kynlíf þykir þeim
gott,” er önnur. https://www.scientificamerican.com/article/sexual-victimization-bywomen-is-more-common-than-previously-known/

