Män för Jämställdhets position gällande pornografi
Män för Jämställdhet är en feministisk organisation som verkar för jämställdhet och för att
motverka mäns våld och övergrepp. Vi vill motverka stereotypa könsnormer och påverka
och förändra den samhällsstruktur där män fortfarande privilegieras. Porr och
porrindustrin är en del av samhället och på så sätt påverkar dessa företeelser och
strukturer människors förhållande till varandra och till sin egen och andras sexualitet samt
kroppar. Därför behöver vi som organisation ta ställning i frågan om pornografi.
I detta positionspapper fokuserar vi främst på den pornografi som är vanligast
förekommande och som flest människor kommer i kontakt med och som ofta innehåller
förnedrande, sexistiska och inte sällan våldsamma inslag. Vi är medvetna om att det
produceras andra typer av erotik och porr, till exempel feministisk/queer porr som vill
ifrågasätta stereotypa könsnormer och som skildrar människors rätt till sin sexualitet på
ett icke förtryckande vis. I vårt ställningstagande berör vi inte denna typ av porr.
I den pornografi vi riktar oss mot saknas en bredd i representationen av genusuttryck,
sexualitet, kroppar och begär; ofta sexualiseras istället rådande maktförhållanden. I den
porr vi avser sexualiseras patriarkatet, och vi förväntas – eller lär oss att bli upphetsade –
av våld och maktskillnader mellan kvinnor och män. Denna pornografi förstärker och
befäster negativa och destruktiva könsnormer och maktrelationer samt lyfter fram våld
och övergrepp som en naturlig del av sexuella relationer.
Vi vill inte problematisera porren av moraliska skäl. Det handlar inte om att människor inte
ska få ta del av och njuta av skildringar av sex på film, i bild och i text. Det är viktigt att
inte minst unga människor känner att de kan tala öppet om sex och egna sexuella
upplevelser. Porren kan vara en inspirationskälla för den egna sexuella praktiken hos
porrkonsumenten. Unga som ännu inte format sin egen bild av vad sex är kan därmed
vara extra utsatta för en negativ påverkan genom porren. Vi behöver därför prata mer om
porr och porrindustrins inflytande på människors bilder och föreställningar av sexualitet.
Vi vill ifrågasätta hur porrindustrin porträtterar män, kvinnor och sex.
Vi anser att det är viktigt att inte minst unga människor får stöd och hjälp att tala om porr
och de värderingar som reproduceras. Vi vill föra samtal med pojkar och män om
konsumtion av porr och hur detta påverkar deras bilder av sexualitet. Dessa samtal
ska vara konstruktiva och inte fördomsfulla eller moralistiska.
Vi tar avstånd från den pornografi som innehåller tvång, exploatering, hot, förtryck
och våld – det vill säga en majoritet av dagens porr. Vi är starkt kritiska mot de skadliga
och destruktiva normer som produceras och reproduceras inom porrindustrin. Vi vill att
den som konsumerar porr är medveten om hur porren produceras och hur de
medverkande behandlas. Pornografin blir ofta en koncentrerad bild av de sexistiska och
förtryckande värderingar som återfinns mer generellt i samhället.
Eftersom vi som organisation vill motverka stereotypa könsnormer och strukturella
orättvisor i samhället vill vi tala om porren och uppmuntra till ett kritiskt och självständigt
förhållningssätt bland dem som konsumerar eller på andra sätt kommer i kontakt med
den. Med detta positionspapper som grund vill vi diskutera och problematisera
stora delar av den porr som idag produceras och sprids och som befäster negativa
bilder av sexualitet.
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