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Bokomtaler
Anne Bitsch og Anja Emilie Kruse (2012): ’Bak lukkede dører. En bok om voldtekt’. Oslo: Cappelen Damm, 383 s.
Anmeldt av Karin Widerberg
Etter førti år med likestillingspolitikk og kjønnsforskning hvor synliggjøring
av og tiltak for å bekjempe seksualisert vold (kvinnemishandling, prostitusjon,
seksuelle overgrep) har stått sentralt, er det naturlig å spørre hva som egentlig
har skjedd på dette feltet. Er omfanget det samme? Eller har det kanskje til og
med økt? Og hva er i så fall grunnene til det? Er voldtekt da – på 1970-tallet
– og nå i 2013 – det samme? Hvordan gjøres og oppleves voldtekt i dag
sammenlignet med for 40 år siden? Er utøver og offer de samme, og hvordan
blir en handling til en voldtekt i Norge i dag?
Bak lukkede dører. En bok om voldtekt ønsker å gi et bilde av hva voldtekt
i Norge i dag dreier seg om. Det er et meget ambisiøst prosjekt som disse to
unge feminister, Anne Bitsch og Anja Emilie Kruse, gitt seg i kast med. De
vil vise hele bildet, svare på alle våre spørsmål og avkrefte våre vanligste myter.
Vi får møte offer for ulike typer av voldtekt og høre hvordan de forstår hva
som skjedde, da og i ettertid. Og vi får presentert utøverne av voldtekt som
noen vi må (arbeide for å) forstå, de er eller kunne vært en av oss! Vi får også
følge noen rettssaker for å få et innblikk i rettssystemets behandling av
voldtekt. Og sist men ikke minst dissekeres medias vanligste voldtektsmyter.
Statistikk og forskningsrapporter som omhandler omfang, type og forståelser
av voldtekt er flettet inn i teksten. Alt finnes med her, og for den som vil sette
seg inn i temaet i dag, er den en god innføring.
Likevel er jeg kritisk til boka. Det handler først og fremst om at jeg nok
hadde forventet at førti års politikk og forskning ville ha satt mer spor og at
en ny bok om voldtekt i høyere grad ville ha gått inn på forskjeller og likheter
mellom voldtektsproblematikken den gang og i dag. For det er jo det vi lurer
på, alle sammen; hva har økt likestilling betydd for seksualisert vold? Og jeg
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synes ikke at boken til Bitsch og Kruse er laget slik at den kan gi oss et svar på
dette spørsmålet.
Seksualisert vold må utforskes gang på gang, ettersom det i likhet med
annen sosial handling, endrer omfang, innretning og betydning med
samfunnsmessige endringer. Derfor trenger vi også i dag en ny bok om
voldtekt, tross at det altså allerede finnes flere bøker om temaet. Og den må,
i likhet med Bitsch og Kruses bok, skrives også for dem som aldri har lest noe
forskningsbasert om voldtekt tidligere. Men den må basere seg på den forskningen og de innsikter som allerede finnes tilgjengelig, slik at vi kommer et
steg videre i forståelsen. La meg gi noen eksempler på hvor jeg mener Bitsch
og Kruse burte ha tatt noen andre veivalg.
Vi får møte ofre, hovedsakelig kvinner, og høre deres ”offerfortellinger”
via intervjuer eller via rettssaker. Det de forteller om overgrepet og ”det andre
overgrepet” – møtet med rettsapparatet – er like ille og opprørende å lese om,
som det var på 1970-tallet da de første bøkene kom ut. Tonen er den samme
og kvinnenes fortellinger likartede. Og det er akkurat dette som skurrer. For
det første så vet vi at det er blitt gjort en mengde tiltak akkurat i forhold til
rettsapparatet, at det ikke er det samme som den gangen. Et fokus på endring
hadde kunnet synliggjøre både forskjeller og likheter fra 1970-tallet, i stedet
for å gjøre alt likt og derved få likestillingspolitikk til å fremstå som nytteløst
og lite håpefullt. For det andre, og dette mener jeg er enda viktigere, så er en
offerfortelling et genrebestemt narrativ. Særlig tydelig er dette i en strafferettssak. Her skal det fattes en beslutning om utøver er skyldig eller uskyldig. Det
dreier seg om enten/eller, og offer og utøver er parter i saken og skal prøve å
overbevise om at deres respektive versjoner er den sanne. Dette er en situasjon
hvor man må gjøre grått til hvitt eller svart, å gjøre noe mer utvetydig enn det
kanskje er og å fremstille seg og motparten som god respektiv ond. Det er slik
det er lagt opp, og det er derfor ikke noe man trenger å bli forbauset eller opprørt over når det skjer. Tvert imot er det viktig å være klar over akkurat disse
kjennetegnene og studere hvor det har skjedd endringer i hva som lar seg si i
retten, og med dette som utgangspunkt føre en kamp for å vinne frem med
andre forståelser av kjønn. Innenfor fagene kriminologi og rettssosiologi er
det en lang tradisjon for å problematisere slike temaer, ikke minst dilemmaet
når jussen og dens utøvere representerer en normativ ideologi, for eksempel,
likestilling, som folk flest, verken utøver eller offer, kanskje ikke deler. Dette
er altså et område hvor vi virkelig trenger å få grep om hva som lar seg gjøre
innenfor dagens rettssystem, og hvilke endringer som også faktisk er blitt gjort.
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Diskursene der er ikke de samme som den gang, på 1970-tallet, takket være
en bevisst og nitidig feministisk kamp. Men det får vi altså ikke en forståelse
av i boken til Bitsch og Kruse, tvert imot så usynliggjøres endringer ettersom
fokuset ikke ligger der.
At Bitsch og Kruse har en ambisjon om å dekonstruere utøvermonstret
og i stedet vil la oss møte mannen bak, er prisverdig. At de ikke får det til og
at man som leser sitter igjen med nettopp et utøvermonster, henger ikke bare
sammen med at de ikke fikk noen utøvermenn til å stille til intervju. Det
henger også sammen med at han i intervjuene med kvinnene og i rettssakene
fremstilles som et monster, det er jo hensikten for at det hele skal bli begripelig
for kvinnen og for at han skal bli dømt som skyldig. Det har å gjøre med den
logikken jeg nevnte over. For at vi skal få høre en annen versjon av utøvermannen, for at vi skal få møte mannen bak, må altså en annen genre og et
annet materiale tas i bruk.
I dag, i likhet med på 1970-tallet, er det viktig å skille mellom ulike typer
av voldtekter; gjengvoldtekter, overfallsvoldtekter, fylle-/fest- og relasjonsvoldtekter, slik Bitsch og Kruse her også gjør. Likeså å betone at relasjonsvoldtekter er de vanligst forekommende. Men her, ved kategoriseringen,
stopper kanskje også likhetene. For at vi skal forstå hva ulike typer av relasjonsvoldtekter betyr, da og nå, må vi gjøre generasjonsanalyser á la Bjerrum
Nielsen og Rudberg hvor de i ”Moderne jenter” bruker modellen for å forstå
hva sex (kjærleik og arbeid) betyr for tre ulike generasjoner kvinner. Og da
må mennene naturligvis også studeres. Økt seksuell utfoldelse med tilfeldige
og mange partnere vil øke sjansene for ikke-ønskede seksuelle situasjoner, når
man ikke vil fortsette eller ikke ønsker å gjøre det som etterspørres. Når skal
ikke-ønsket sex benevnes voldtekt? Når gjorde kvinner og menn i ulike generasjoner det tidligere og hvordan gjør man det i dag? Dette er temaer jeg skulle
ønsket var mer grundig behandlet i Bitsch og Kruses bok. At Susan
Brownmiller, som skrev den første klassikeren på feltet (Against our Will. Men,
Women and Rape fra 1975), i et møte med Bitsch og Kruse gir uttrykk for at
kvinner i dag nettopp grunnet seksuell frigjøring må ta et ansvar i slike
situasjoner, forbauser det dem, men dessverre ikke nok til å ta den diskusjonen
seriøst. Et slikt standpunkt betyr ikke at mennene skal slippe fri, tvert imot,
og her er jeg helt enig med forfatterne; likestillingspolitikken har i altfor liten
grad hatt fokus på mennene og deres maskulinitetsforståelser og -praksis. Vold,
inkludert seksualisert vold, handler om maskulinitetsutfoldelse, og den retter
seg mot kvinner og barn, men også andre menn. Likestillingspolitikken må
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få et slikt fokus fremover hvis vi ønsker et demokratisk samfunn hvor vi er
frie til å bevege og uttrykke oss uten redsel for hverandre.
Til sist; jeg tror også at vi trenger flere bøker om voldtekt som går i dybden
tematisk, og ikke tenker at en bok kan eller skal dekke det hele. Det er først
når vi kan følge en sak i alle dens ledd at vi kan se hvordan kategorier og forståelser skapes og gjøres. Det er slik kunnskap vi trenger for målrettet politikk,
handling og forskning. At Bitsch og Kruses bok provoserer frem innvendinger,
slik som mine over, er et godt tegn. Det er slik det skal være. De får oss engasjert og viser at her er det fortsatt mye å gjøre, for alle og enhver.

