Sexuella skildringar med syfte att underhålla, återspegla sexuella handlingar och väcka lust har hittats så
långt tillbaka i tiden som Romarriket. I Indien sammanställdes antologin Kama Sutra 300 e. Kr. En
antologi som än idag lever kvar och sprids bland populärkultur. Sexuella skildringar idag brukar ofta
benämnas under begreppet pornografi. Själva ordet är ursprungligen ett lånord från franskans
pornographie och grekiskans pornographos. Som syftar på bilder av prostituerade. Eller för att vara
tydligare, bilder av kvinnor som säljs mellan män för sex. Ett ord som speglar en av många av patriarkatets
förtryckande grepp mot kvinnor. Idag omfattar Pornografi eller porr som det kallas i folkmun allt från
mer eller mindre utmanande nakenbilder (av helt eller endast delvis avklädda kroppar) till skildringar av
samlag eller annan sexuell aktivitet. Det besläktade begreppet erotik finns också i samma genre men
brukar definieras som konst med ett sensuellt innehåll. Gränsdragningen mellan erotik och pornografi är
dock svår att göra på ett objektivt sätt.
Med anledning av det problematiska i begreppet porr och erotik där det finns otroligt många
underkategorier. Vissa är medvetna feministiska med heterosexuell ingång medan andra speglar en queer
sexualitet. Idag finns det dock en uppsjö av porr som speglar ett förtryck och en heterosexism. Samtidigt
som tillgången till olika typer av sexuella skildringar ökar, så har sexualupplysning halkat efter. Det leder
till att porr ofta blir en ingång till upplysning för sex och sexualitet för unga. En upplysning som ofta
stärker förtryckande normer. Både på ett ekonomiskt och ett könsidentitetsmässigt sätt. Samtidigt kan
sexuella skildringar vara av positiv effekt för unga individer som upptäcker och undersöker sin sexualitet.
Ett sätt att hitta vad som är tändande, är genom att titta på det som första steg. Sexuella skildringar kan
även hjälpa till att upptäcka mångfalden i sexuella uttryck och bredda kunskapen kring sexuella praktiker.
Därför finns även en fara att benämna alla sexuella skildringar via rörlig bild och film som porr och som
destruktiva praktiker.
För att se komplexiteten i ämnet och frågorna rörande pornografi och erotisk innehåll så yrkar Män
Malmö/Lund:


Att årsmötet ger i uppdrag åt styrelsen att ta fram en forskningsöversikt kring pornografins
effekter. Både negativa och positiva.



Att årsmötet ger i uppdrag åt styrelsen att ta fram forskningen i samarbete med personer från
högskolor eller universitet som redan är insatta i ämnet.



Att forskningsöversikten ska göras under denna mandatperiod.



Att forskningsöversiktens resultat ska presenteras och kopplas till hur och varför MÄN arbetar,
exempelvis bjuda in till en medlemsträff kring frågan. MÄN Malmö/Lund

Styrelsen anser att det är av stor vikt att MÄN som organisation i allt vårt arbete utgår från den kunskap
som finns och genereras i såväl forskning som i praktik. Med de begränsade (och projektstyrda) resurser vi
som förbund förfogar över innebär det i de flesta fall att vi lutar oss mot andras forskning, samt kunskap
från vår egen och kvinnorörelsens verksamhet. Detta gäller även frågan om pornografi. Här utgår MÄN
bl.a. från den översikt av forskning på området som Max Waltman, fil. doktor och forskare i
statsvetenskap, gjort i sin avhandling samt i en sammanfattande rapport för Unizon ("Porr och

prostitution - En rapport om utsatthet och efterfrågan", 2016) och följer aktivt nya studier exempelvis
Talitas kartläggning av den svenska porridustrin (”Syns man inte, finns man inte – en inblick i den svenska
porrindustrin”, 2019). MÄN ställer sig även bakom kvinnorörelsens krav på en haverikommission som ska
utreda porrens effekter på barn och unga.
Slutligen lutar sig MÄN också mot den kunskap och de erfarenheter som kvinno- och tjejjourerna har från
möten med våldsutsatta kvinnor och flickor, och dessas vittnesmål om pornografins effekter och samband
med sexuellt våld.
Sammantaget ger existerande forskningsöversikter och kunskap från arbetet med våldsutsatta kvinnor och
flickor en god grund att stå på i arbetet kopplat till pornografi, för en organisation som har som syfte att
arbeta mot våld och för jämställdhet och vi ställer oss positiva till att med hjälp av andra aktörer fortsätta
sprida denna kunskap i organisationen med hjälp av exempelvis medlemsträffar.
Styrelsen anser med detta att motionen är besvarad.

