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Av Beate Alstad
Donald Trump og menn i maktposisjoner som seksuelt trakasserer kvinner.
Det har ofte forundret meg hvordan menn i maktposisjoner kan tillate seg å trakassere kvinner
seksuelt. Men som all form for trakassering er dette en maktdemonstrasjon, hvor nedverdigelse eller
fornedring på grunn av kjønn, kropp og seksualitet er det sentrale. Seksuell trakassering er uønsket
oppmerksomhet og handling, som er plagsom eller skadelig for den som rammes.
Det finnes flere former for seksuell trakassering:






Verbal seksuell trakassering kan være bruk av kjønnede ord som “hore eller homo”,
kommentarer om kropp, utseende eller privatliv, samt forslag eller krav om seksuelle
tjenester.
Ikke- verbal seksuell trakassering er F.eks. seksuelt ladet stirring som å “kle av andre med
blikket”. Det kan også være i mer indirekte former som ryktespredning eller at noen legger ut
bilder med seksuelt innhold av personen på internett.
Seksuelle overgrep som er fysiske krenkelser av kroppslige grenser, beføling eller voldtekt.

For tiden er vi vitne til at republikanernes presidentkandidat, Donald Trump, midt i valgkampen sprer
om seg med mange uttalelser som er både kvinnefiendtlige og seksualiserte.
Her er eksempler på hva det som kan bli USAs neste president, har sagt om kvinner de siste årene.
«Du vet, det spiller ingen rolle så lenge de har en ung og flott rumpe.»
«Du er motbydelig», uttalte Trump ifølge New York Times da en kvinnelig dommer ba om en pause
for å amme sin tre måneder gamle baby.
Trump har også sagt at kvinner som blir utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen, bør
vurdere å finne seg en annen karriere.
Gjennom sin oppførsel har Trump tatt seksuell trakassering av kvinner ut i det ekstreme, og dermed
tydeliggjort for alle hva det egentlig handler om. Hvorfor han gjør det? Fordi han kan, som den kjente
og rike mannen han er.
Maktforholdet mellom den mektige mannen som trakasserer, og kvinnene som blir utsatt for dette,
blir også ekstra tydelig når de står fram i offentlighetens lys og forteller sine historier. Trump sier at
de lyver, gir uttrykk for at de er for stygge til at han ville ha antastet dem, og spør hvorfor de ikke har
sagt noe tidligere. Trumps forsøk på å undergrave disse kvinnenes troverdighet, slår tilbake på ham
selv.
Hans reaksjon er en svært god forklaring på hvorfor kvinnene har vært tause så lenge. Han viser hva
kvinner risikerer dersom de sier fra. Kvinnene har visst at prisen for å snakke, kunne bli høy. Trumps
folk har varslet at de vil komme med opplysninger som avsanner deres historier, og de snur og
vender på alt de kan finne om disse kvinnenes liv. De vil slå tilbake, rått og brutalt.
Disse modige kvinner har ved å fortelle sine historier mobilisert både kvinner og menn mot Trump.
Og ikke minst har de skapt en ny bevissthet om seksuell trakassering, makt og avmakt.

Det ironiske er at gjennom denne valgkampen har både amerikanerne og alle vi andre kommet noen
skritt videre i kampen mot seksuell trakassering nettopp på grunn av Donald Trump!
God helg Telemark.

