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De misogyna blir fler och fler

Tate är en man som via ett slags pyramid
spel lurar av män i alla åldrar och även 

småpojkar deras pengar och berikar sig själv. 
Tate spelar på svaga mäns känslor och till
kortakommanden. Han har bara ett budskap 
– mannens överhöghet och rätt att ta för sig av 
kvinnor som ska vara vackra, underdåniga och 
gå med på allehanda vidrigheter.
 Han lockar män att spendera mer än femtio
tusen för att få komma till hans War Room och 
bli misshandlade i boxningsmatcher. De har 
också möjlighet att betala cirka 500 kr i måna
den för att gå i hans ”universitet” och lära sig 
hur de blir rika genom att ta genvägar i livet och 
inte behöva anstränga sig. Och de går på det!
 Utöver att tjäna pengar på komplexfyllda 
mäns och småkillars bristande självförtroende 
sprider han en misogyn inställning till kvinnor 
som överglänser de värsta incelmännens. 
Människohandel och porrfilms-produktion är 
annat han försörjer sig på. Nu sitter emel
lertid herr Tate inburad p.g.a. att en ung 
kvinna var så otroligt mycket smartare än 
han.

Tio procent av världens samlade 
datorkraft går åt till att visa porr, 

sexistiska inslag och våld mot kvinnor och barn. 
Sådan skit tillåts få subventionerad elkraft i 
dessa energibristens dagar.
 Så har vi företeelsen incelmän. Män som 
lever i ofrivilligt celibat, har förutfattade mening
ar om det motsatta könet och flyttar över skälet 
till deras bristande förmåga att marknadsföra 
sig själva på kvinnorna. Dessa exemplar av 
manliga homo sapiens kan utvecklas till riktiga 
samhällsbomber.

Vilka män är det som är vidrigast mot 
kvinnor?

Det är definitivt inte de med utvecklade hjär
nor och förmåga till empati. Ibland kan man 

undra om det finns en speciell vålds- och för
tryckargen hos vissa män. När detta skrivs har 
en grupp poliser i USA gemensamt misshandlat 
och sparkat ihjäl en ung man som bara gjort sig 
skyldig till en mindre trafikförseelse. 

Kvinnors rättigheter på tillbaka-
gång

Jag tror ingen man kan sätta sig in i hur 
det har varit och är att vara kvinna. Se

naste åren har en markant tillbakagång 
skett för kvinnors villkor till existens 

Kommer ni ihåg rubrikerna i höstas då en man vid namn Andrew 
Tate blev avsnoppad av Greta Thunberg och föll på eget grepp 
som det heter. Hela världen blev varse hans hjärnkapacitet och 
fick sig rejäla gapskratt. Maken till korkad karl!

fortsättning 



i vår värld. Först tänker jag givetvis på kvin
norna i Afghanistan och Iran där de styrande 
männen vill tillbaka till medeltiden eller t.o.m. 
grottstadiet. Men också i den upplysta, moderna 
världen har villkoren försämrats. Ett exempel 
är de förändrade abortlagarna i USA. Ett annat 
är hur lätt man avfärdar kvinnor som utsatts för 
våld och våldtäkt. ”Metoo”rörelsen verkar redan 
vara glömd. Ett tredje är att kvinnor inte alltid 
blir rättvist bedömda vid anställning trots lika 
meriter. 
 Det är bara hundra år sedan kvinnor i Sve
rige fick rösträtt. I ett av de sista länderna som 
införde det. Jag tänker inte gå in på alla förtryc
karmetoder som kvinnor utsatts för i alla tider, 
det räcker inte ett kåseri till att beskriva. I vissa 
länder är diskriminering av kvinnor t.o.m. inskri
ven i lagen. Ibland slår den låga synen på kvin
nokönet tillbaka på männen som t.ex. i de delar 
av världen där mansöverskottet är mycket stort. 
Där har föräldrarna systematiskt valt bort foster, 
eller dödat barn av kvinnokön. Att det skulle få 
konsekvenser senare för deras söner hade de 
inte förstånd att inse.

Hos oss har flickor gått om pojkarna
i alla  ämnen i skolan

Vid mätningar senast 2020 visade det sig att 
flickorna hade 234.2 poäng jämfört med 

pojkarnas 209,8 i 16 ämnen. Allt fler pojkar har 
läs och skrivsvårigheter. Enligt Pisaundersök
ningar är 20 procent av 15åringarna att betrak
ta som funktionella analfabeter, varav dubbelt 
så många pojkar som flickor.
 Varför har det blivit så? Det kan bero på flera 
saker, som hemmiljö, familjebakgrund, socio
ekonomisk status, kultur, samhälle och utbild
ningsmöjligheter. Det är inte coolt att plugga. 
Det råder en hegemonisk maskulinitet och 
antipluggkultur bland pojkar i stort.
Med hegemonisk maskulinitet menas en domi
nerande maskulinitet som sätter normer för hur 
pojkarna ska bete sig, bland annat att mannen 
är överordnad kvinnan. Testosteronpåslaget hos 
pojkar i 14-årsåldern och uppåt ska heller inte 
underskattas. Inte heller hedersbegreppet, lätt
kränktheten och synen på mannens överhöghet 
som verkar vara mer uttalad i vissa kulturer. 
 I förlängningen har vi kriminaliteten och allt 
som hör till den som den yttersta konsekven
sen.

Det är inte konstigt att det finns 
problem hos mänskligheten när 
den snoppförsedda delens avarter 
tillåts ha en så förödande inverkan 

på de gemensamma livsvillkoren.
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