KUKBILDER
- ETT HOT MOT

DEMOKRATIN

Duggregnet faller över asfalten
och letar sig ner mellan sprickorna. Samtidigt misstänks en chef
på Sveriges Television för att ha
försökt betala en 14-åring 9000
kronor för hennes oskuld. Fruktansvärt, förskräckligt och förbjudet. Alla är vi överens om det.
Flashback skriker om att han förmodligen är ”invandrare” och att
vi måste skydda våra svenska tjejer. Samtidigt skickar samma person en dick pic till någons dotter
över Instagram. Men istället för att
känna duggregnet mot kindbenen
slår vi upp våra paraplyer mot de
gråa molnen.
Så kallade ”dick pics”, kukbilder som skickas via sociala
medier är någonting många kvinnor i alla åldrar utsätts
för. En 13-årig flicka skriver i en undersökning gjord av
Friends att hon har fått flera oönskade bilder skickade till
sig, både videos där män onanerar och kukbilder. Nämnde
jag att hon är 13 år?
Samma 13-åriga flicka får även tidigt lära sig om vårt
demokratiska Sverige och hur stolta hon bör vara över vårt
jämställda land. Men hur demokratiskt är det när hennes
och andra kvinnors utrymme ständigt utmanas och inskränks?

I en tid där kvinnors bröstvårtor tas bort, blockeras och
tillrättavisas på sociala medier medan män fortsätter att
skicka dick pics utan faktiska konsekvenser behöver vi
stanna upp och känna hur regndropparna skapar hål i asfalten. Detta kräver en kaffe eller två. Snälla, slå dig ner
en stund.

VÅR TIDS UPPKOPPLADE BLOTTARE?
”Är så jävla hård och tänker på dig bby” skriver han till
henne men hon har ingen aning om vem han är. ”Vill se
min sperma över hela tuttarna” fortsätter han och knäpper
upp sina jeans, drar ner kalsongerna längs höftbenen och
tar en bild. Klick. Några sekunder senare skickar han den
till henne. Hon har precis vaknat.
Hon heter Linnéa Claeson och är en vänsterhänt handbollsspelare som spelar högernia i anfall. Utöver handbollskarriären synliggör hon sexuella trakasserier och näthat
genom att bemöta dem med humor som hon sedan publicerar öppet på sitt instagramkonto Assholesonline.
”Kan du ta hela min kuk????” läser hon på sin
telefonskärm. Han ger inte upp, hon gör i ordning en kopp
te. 9000 kronor för en oskuld.
”Det här är en ny typ av blottning”, säger Nina Rung,
polisutredare på Barnahus i en intervju tillsammans med
Suzann Larsdotter, sexolog på RFSU. Skillnaden idag är
att blottaren tagit sig in i våra hem. Under en musikfestival mötte Rung många unga tjejer som inte förstått tidigare att tafsning är ett sexuellt ofredande och kan anmälas.
Denna attityd finns även kring kukbilder trots att det finns
de som får flertal bilder skickade till sig dagligen.
Flertal tjejer berättar för SVT Nyheter Dalarna under ett
reportage om dick pics, att de var rädda för att någon annan skulle se att de fått en kukbild skickad till sig. Tänk
om någon tror att de skickat nakenbilder på sig själva för
att få kukbilder skickade tillbaka?
Retoriken känns bekant, jag har hört den förrut. Tänk
om någon tror att jag förförde honom och att jag ville att
han skulle ligga med mig? Jag var ju full och ville hångla.
Redlöst full. Malin Rinman, auktoriserad samtalsterapeut,
beskriver skamkänslor som självkritik och ångest inför
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omgivningens åsikter, vilket gör att personen
känner sig avskild från resten av världen. Det
är ”jag” på ena sidan och ”resten av världen”
på den andra. Ensam. Istället håller jag tyst
och raderar bilden snabbt innan någon ser.
Programledaren, konstnären och kroppsaktivisten Stina Wollter kämpar också för ett
samhälle utan ovälkomnade dick pics. I en
intervju för Sveriges Television berättar hon
att hon vill stötta de som tar skammen för
sig själva, trots att de blivit kränkta. ”Jag har
mina verktyg att analysera vad jag blir utsatt
för, men det har ingen elvaåring eller tjej som
tagit en selfie i ett linne och sen får höra att hon är en
slampa”.

DET HANDLAR INTE OM SEX
“Är du kåt??? När blev du knullad av en riktig man sist?”,
fortsätter han ivrigt. Hur kommer det sig att han fortfarande skriver och varför skickade han en dick pic från
första början?
Larsdotter menar att det finns flera olika orsaker till
att män skickar bilder på sitt kön. Delvis kan det vara en
sexuell eller romantisk invit, men det kan också handla
om att utöva makt, något som journalisten Caroline Hainer beskriver i Män visar kuken för mig som en sorts manlig
exhibitionism. De meddelanden som Clausson utsätts för
är bara några av tusentals. Huruvida romantiskt det är
att skicka en bild på en hård kuk och fråga om personen
i fråga vill ligga, eller våldtas, är en definitionsfråga och
förmodligen klädd i patriarkal päls.
Claesson skriver i en krönika för Aftonbladet om hur
männens könsorgan används systematiskt för att trycka
ner, våldta och förnedra kvinnor. Allt för att upprätthålla
kvinnors underordning. Männens könsorgan används som
vapen i krig och om du är feminist eller HBTQ-kvinna får
du självklart höra att du fått för lite kuk. Allt för att kränka
dig, trampa på dig, tysta dig och utplåna din demokratiska rätt
att finnas till.
Vad händer när vi inte tystnar och istället tar plats? Får

vi synas och höras på samma villkor?

NÄR VI GÖR MOTSTÅND
Antropologen Mary Douglas definierar smuts
som materia på fel plats i en redan kulturellt
skapad ordning. Ett välkammat, lockigt hår på
en fest anses vackert och ”rent” medan samma hårstrå på middagsbordet är ”smuts” och
bör därför kastas i papperskorgen – där smuts
hör hemma. Hårstråt på middagsbordet anses
hotande på grund av att det befinner sig utanför sin klassifikation, precis som Claesson en ung, framgångsrik kvinnlig idrottare som
tar plats på en manligt kodad arena.
När kulturen markerar vissa objekt, personer, upplevelser eller händelser som motsägande till sin klassifikation,
skyddas även den sociala strukturen. Precis som Douglas hävdar att samhällsstrukturer reproduceras i människokroppen kan kukbilden förstås som ett ådrigt vapen för
att återta makten över någon som anses bryta mot (den
patriarkala) ordningen.
Clausson svarar senare att hon precis skickat en kopia
på konversationen till hans mamma, flickvän, syster och
vad hon trodde var hans bästa tjejkompis på Facebook,
förvandlas den romantiska inviten till hatiska meddelanden
och hot. Hon tyckte bara att det var viktigt för dem att få
veta vilken typ han är.

PÅ LIKA VILLKOR
Sociala medier kan ses som en plattform för interaktion
som utmanar gränser, geografiska som sociala. Virala rum
fylls med innovativa entreprenörer, hipsters, bostadsföreningar och kukbilder. Det finns de som menar att demokratin gynnas av den teknologiska utvecklingen där fler kan
delta på lika villkor. Men hur demokratiskt är det när
vissa röster tystas beroende på deras kön? Statsvetaren Nils
Gustafsson hävdar i sin doktorsavhandling att ens resurser
och position i samhället också präglar ens plats i sociala
medier. Så vad händer när spelreglerna är skeva redan
från början?
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Digitala plattformar som Tinder, Instagram och Snapchat
kan enkelt avfärdas som bovarna i dramat. Då kan vi fridfullt fortsätta våra liv eftersom det är teknikens fel att en
chef på SVT anklagas för försök till sex med minderårig,
eller att Zara Larsson hotas att våldtas. Jag behöver tyvärr
göra dig besviken. Den skickade dickpicen har alltid följt
teknikens utveckling och började enligt Hainer redan med
polaroidkameran som blev vanlig någon gång på 1970-talet.
Då kunde en man ta en bild på sin erigerade penis för att
sedan skicka eller räcka över den till sin dejt. Idag skickas
den istället viralt, både smidigare och snabbare.
Kan oinbjudna dick pics fortfarande förklarar som neutrala bilder av kön eller som charmiga inviter till romantik? Det faktum att en SVT-chef anklagas för att vilja betala för en 14-årings oskuld genom ett sms visar endast hur
det skapas nya plattformar för patriarkatet att ta sig rätten
till kvinnans utrymme och kropp. Allt för att tränga sig
in och förminska någons demokratiska rätt att finnas till.
Strukturerna har alltid funnits där. Dessa strukturer kan
också förstås som orsaken till att samma chef friges på grund av avsaknad av brott.

De grå molnen börjar förtvina längs betonghusen och duggregnet har lagt sig som ett tak över
taken. Paraplyerna fälls ihop och hålls i handen.
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