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Mira C. Skadegård forsker i diskriminati-
on ved center for social eksklusion og læ-
ring (SEAL) på Ålborg Universitet. For 
hende giver #MeToo anledning til et para-
digmeskifte i, hvordan vi tænker køn og 
samspil mellem dem. Hun ser det som en 
naturlig og nødvendig udvikling, at der 
kommer et opgør med den diskriminati-
on, kvinder er udsat for både strukturelt 
og i form af mere eller mindre belastende 
chikane eller overgreb blot på grund af de-
res køn. Men for at undgå en skyttegravs-
krig i debatten er det meget vigtigt, den 
også foregår uden for massemedierne og 
mellem mennesker, siger hun. 

»Tendensen er, at man koger det ned til 
mænd mod kvinder – det er det ikke. Det 
her er også et problem for mandekønnet, 
som over en kam bliver positionerede som 
skiderikker. Det bliver mange mænd stødt 
af. Vi skal indgå i en nuanceret dialog: 

hvordan skal vi forholde os til hinanden og 
møde hinanden på en ligeværdig måde?«

Få mænd gør det mange gange

Undersøgelser viser, at det er få mænd, der 
krænker mange gange. Ofte handler det 
om magt og magtmanifestation. Og ifølge 
Mira C. Skadegård er det også her, skoen 
trykker, når der er kommet så voldsomme 
modreaktioner på #MeToo.

»Mange mænd reagerer meget voldsomt 
på begreber som feminisme eller en kam-
pagne som #MeToo, kan vi se. Det gør de, 
når deres magtposition er truet, men også 
fordi de er en del af en historisk kontekst, 
som legitimerer deres adfærd,« siger Mira 
C. Skadegaard. 

Men de mænd, der opfører sig sexistisk, 
har ikke nødvendigvis tænkt på sig selv 
som sexister. Når vi hænger den enkelte 
ud, glemmer vi den historie og de ram-

mer, som gør det normalt at handle på en 
bestemt måde, siger hun. 

»Der er en kontekst, som skaber racister 
og sexister, som engang har været histo-
risk anerkendt, og det er nok så meget 
den, vi skal gøre op med som den enkelte 
krænker. Engang var det ok at have sex 
med små børn og helt anset, at kvinder 
ikke havde stemmeret. Det er det ikke 
længere, fordi vi har lavet indgreb, som 
var strukturelle for at ændre på det, og det 
har haft indflydelse ned i de møder og in-
teraktioner, vi har med hinanden.«

Vi skal passe på med nye barrierer 

mellem kønnene

100 franske kvinder i showbiz har på for-
anledning af Katherine Deneuve under-
skrevet et åbent brev, hvor de udtrykker 
bekymring for, at mænd vil ’stoppe med 
at lægge an på kvinder’ efter #MeToo. Den 
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har de udvidet rammerne for, hvordan 
man definerer diskrimination til at omfat-
te den daglige tale og sprogbrug. Da ordet 
’negerkonge’ blev taget ud af Astrid Lind-
grens Pippi Langstrømpe, vakte det megen 
kritik i Danmark. Diskrimination af kvin-
der handler ikke kun om at råbe grimme 
ting på gaden eller at begå voldtægt, men 
at anerkende at vores syn på køn generelt 
påvirker seksuel adfærd, siger Mira Skade-
gård, og her kan underholdningsbranchen 
gå i spidsen, fordi den udsender billeder på 
rollemodeller for andre. 

»Hvis vi portrætterer kvinder og mænd 
på bestemte måder, bekræfter og legitime-
rer vi også det, de ikonbilleder står for. 
Som afsender – både kvinder og mænd – 
af de roller stereotype mænd i skovmands-
skjorte og kvinder i push up og høje hæle 
spiller, bør man hver gang tænke: kan vi 
gøre det på en anden måde?«
Asger Stenholdt er enig så langt, at kultur-
brancherne står for de store sanseligheder. 
Så meget desto mere kræver det, at de, der 
arbejder i feltet, er afklarede omkring det: 

»Det ansvar, der hører sammen med at 
have magt, skal være klokkeklart. Især dér 
hvor de seksuelle signaler er til stede for 
fuld skrue, som de er i vores brancher,« si-
ger han.

Er den rytmiske musikbranche gået fri?

Den rytmiske musikbranches kvinder i 
Danmark har været forbavsende stille. 
Dermed ikke sagt at der ikke foregår dis-
krimination af kvinder i musikbranchen, 
siger Mira C. Skadegård. 

13. januar i år tog filosof Anders Fogh Jen-
sen i et interview til Deadline den tyske 
sværvægterfilosof Kant til hjælp i forsøget 
på at forsvare ’et klap i måsen’. Med tabet 
af det, mente han, ryger friheden i hæn-
derne på puritanismen. Så langt vil næst-
formand i Dansk Artist Forbund Asger 
Stenholdt ikke gå, men for ham er det vig-
tigt, at der ikke opstår nye, unaturlige bar-
rierer mellem mænd og kvinder, og det 
kræver en dialog om, hvordan vi gerne vil 
have samspillet skal se ud i fremtiden, si-
ger han. 

»I stedet for at være tavse skal vi som 
mænd tale, når vi ikke ved, hvad vi skal 
sige. Ellers får vi de der kønsblokke. Jeg 
kan jo i hvert fald sige, at jeg ikke synes, 
det er ok at krænke nogen. Men det går op 
for mig, at jeg ikke har noget stort sprog 
omkring det. Jeg vil gerne lære noget om 
dig, kvinden, og gennem det også noget 
om mig, manden, fordi jeg gerne vil beva-
re kontakten mellem kønnene.«
De mænd, som ikke er krænkere, bliver let 
sat over én kam i debatten, mener Asger:

»Der har været nogle magtfulde mænd, 
som er blevet hængt til tørre, og som også 
skulle hænges til tørre. Men vi er også 
mange mænd, som er blevet ligeså overra-
skede som alle andre, og vi har svært ved 
at komme med i de fora, der er på de so-
ciale medier. Vi vil gerne i dialog, vi vil 
gerne forstå, hvad det er for en kultur, det 
her kommer fra.«

De brancher der producerer rollemodeller har 

et særligt ansvar

Udgangspunktet for en konstruktiv dialog 
kønnene i mellem er til dels at anerkende, 
at kvinder som gruppe generelt stadig er 
diskriminerede alene på grund af deres 
køn, siger forsker Mira C Skadegård.

»Det handler om lige adgang til løn, bar-
sel, stillinger og så videre. Men også bitte-
små ting, der opstår i interaktioner til dag-
lig, kan være et udfald af diskriminerende 
holdninger. En mindre andel af mænd er 
sexistiske og handler som om, at kvinder 
er mindre værd. I alle tilfælde bliver de he-
teronormative, patriarkalske strukturer 
ikke legitime af, at de er der og har været 
der historisk.«

I nogle lande, som for eksempel Sverige, 

»Når der er så stor overvægt af mænd i en 
branche, som der er i musikbranchen, må 
vi gå ud fra, der er tale om kønsdiskrimi-
nation. Med mindre der er en forklaring 
på, at kvinder, fordi de er kvinder, er dårli-
gere til at spille musik. Men vi ved i dag 
fra forskningen, at der ikke findes forskel-
le på mænd og kvinder, der kan begrunde 
diskrimination af kvinder i fag eller lig-
nende.« 

Det kræver sin kvinde at være 

i mandeklubben

Næstformand i DAF Asger Stenholdt er 
selv musiker og har ikke oplevet seksuel 
chikane på musikarbejdspladserne. 

»Det har med køn at gøre, når vi ser på, 
hvorfor der ikke er flere kvinder at vælge 
mellem i musikbranchen. Men de få der 
er, kan, så vidt jeg har set, være rimelig 
grove i munden og fint spille med på den 
der bold, der ruller i ’mandeklubben’. Det 
kræver det nok.«

Derfor er det også vigtigt, at et nej kan 
være et nej, uden det har betydning for 
karrieren. 

»Ét er som mand at blive truet på sin 
karriere, noget andet er ens krop, ens køn, 
hele en selv. Så kan man ikke bare sidde 
tilbage og sige, ’nå, det job fik jeg ikke, der 
var nok en anden, der var kvalificeret’. 
Nej, for virkeligheden er, at der nok var en 
anden, der blev ydmyget eller misbrugt i 
stedet for mig.« 

Herhjemme har der været en modreakti-
onen startet af mandlige komikere, som 
hedder #HeToo. Kulturpersonligheder som 
Martin Krasnik og Ole Bornedal har forsva-
ret kampagnen. Chefer og kulturpersonlig-
heder har måttet forlade deres stillinger ef-
ter anklager om seksuel chikane og over-
greb. Blandt dem personligheder som 
Zentropas direktør Peter Ålbæk og modefo-
tografen Mario Testino. Peter Ålbæk er dog 
tilbage igen, idet Arbejdstilsynet, trods be-
viselig ’chikane og mobning’, fandt det til-
strækkeligt, ’at Zentropa har sat fokus på 
problemet’. Redaktionen vil gerne påpege, 
at der også finder seksuelle krænkelser af 
mænd sted. I følge forskningen er omfan-
get dog forsvindende lille til sammenlig-
ning. 


