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Sextrakasserier - en ny industri
Man och kvinnor vid 
amerikanska foretag och 
universitet borjar snart 
bli radda for att tala med 
varandra eftersom det 
inte gar att forutse nar 
man skall raka pa en an- 
malning for sexuella tra- 
kasserier.

J jiallcn med de sexuella ira* 
W kasserierna vid Asira i 

-M. USA har av m&nga svens- 
ka tidningar beskriviis som en 
■’skandaP’. Men sanningen ar 
mer komplicerad iin si Hur 
mycket ar till exempel kultur- 
krockar meilan del utlandska 
forelaget och USA:s syn p3 del
la med sexuella trakasserier?

Del ar mycket tan all i USA fh 
juridisk hjalp om man anser sig 
vara sexuelll trakasserad i 
USA, man behdver till exempel 
inie vara rik for ail f5 railshjalp. 
Amerikanska advokier tar inle 
belall for att driva denna lyp av 
fall och mlsaganden behdver 
inle sid for rallegdngskostna- 
derna. Del vill saga fdrlorar 
kvinnan (det ar vanligtvis en 
kvinna), behdver hon inle beta- 
la advokaten. Vinner hon dare- 
mot. fdr advokaten provision pd 
skadesidndssumman.

Astra har sedan 1981 anmiilts 
av 16 kvinnor som sager alt de

uisalts fdr sexuella trakasserier 
av andra anstallda vid forelaget. 
Halfien av kvinnoma Tick ska- 
desldndsbelopp pd 20 (KX) dollar.

Den takliken far nu krilik. 
Astra borde i siiillel rensat upp 
bland personalen. del vill siiga 
lagit reda pd om mannen verkli- 
gen var skyldiga, siiger till ex
empel advokaten David De- 
Veau vid Boslonfirman Hut
chins. Wheeler & Dillmar i en 
iniervju i Wall Street Journal 
(lO-l 1 maj-96).

Konsulter
Det hela har ulvecklats till en 

industri. Utlandska fdretag i 
USA anlitar nu speciella kon
sulter fdr all fd hjalp att skydda 
sig mol anmalningar som ar 
dyra och smulsar ncr fdretags- 
namnei. De utlandska fdreiagen 
begriper hell enkell inle vilka 
lagliga, finansiella och PR- 
nackdelar den har fr^an har 
fdlt i USA menar amerikanska 
fdretagskonsulter och juridiska 
ombud. Ocksd Jnpanska Mitsu
bishi i USA har just nu fdtt flera 
anmalningar om sexuella tra
kasserier pd forelaget.

Kladdiga snuskhumrar har 
del alltid funnits. Varfdr verkar 
de amerikanska kvinnorna vara 
mer benagna alt utmdla sig som 
offer fdr sexuella trakassVier? 
Varfdr ger de inte mannen en 
drfil eller gdr sin viig om de anser 
att mannen - iiven om han iir de- 
ras chef, gdtt over en grans?

Camilla Paglia. omstridd

amehkansk feminist, menar alt 
specielll medelklasskvinnor i 
det puritanska USA fdredrarall 
utmdla sig sjiilva som offer. Ar- 
betarklasscns kvinnor iir dar- 
emot mer medvetna om att det 
finns bade ddliga och bra man 
menar hon.

Minivdidlakt
En annan feminist i USA, 

Christina Sommers, fdrfaltarc 
till boken IV/jo Stole Feminism? 
har beskrivii hur hystcrisk ut- 
vecklingen har blivii pd ameri
kanska universitet: ”Jag inter- 
vjuade en ung kvinna i kort-kort 
kjol som sade till mig att hon just 
uisalts for "a mini-rape”. Jag 
frdgade vad som hade hiint. En 
kille gick fram till mig och sade 
“Nice legs", fdrklarade hon".

Det verkar mer och mer 
absurt. Man och kvinnor vid 
amerikanska fdretag och uni- 
versilei borjar snarl bli riidda 
fdr all tala med varandra efler- 
som det inte gdr att forutse niir 
man skall rdka pd en anmiilning 
for sexuella trakasserier.

I Europa har det inte gdtt sd 
Idngt iinnu. Man skulle kunna
.siiga all fdretagen i USA i dag 
mdste gd en balansgang meilan 
Scylla och Karybdis. Om fdre-
tagsledningen inte gdr ndgot fdr 
att stiivja sexuella trakasserier 
pd forelaget blir de anmiilda av 
de kvinnor som trakasserats. 
Viiljcr de att avskeda eller sus- 
pendera mis,siiinkla fdrdvare rd- 
kar de in i dyra arbetsriiltsliga

processer. Er.siitlning fdr psy- 
kiskl lidande kan kosla miljon- 
tals kronor i USA. i Sverige lig- 
ger daremot beloppen som alia 
vet pd en belydiigi blygsamma- 
« nivd.

Hiir finns allisa kullurella 
skillnader. I Europa i dag dkar 
insikien om delta med sexuella 
trakasserier. men den pekuniiira 
ersallningen till de drabbade iir 
generellt alUsd mycket liigre iin 
i USA.

Astras VD i USA Lars Bild- 
man. som tills vidare iir avstiingd 
frdn ijiinstgdring. var cnligt en 
arlikel i den ansedda amerikans
ka tidskriflen Business Week < 1 ^ 
maj), ndgot av en envdldshiirska- 
re och pedaiitisk kontroll-freak. 
De ansliillda var hell enkelt riid- 
da fdr honom.

Underliga regler
Bildman infdrdc underliga re

gler - alia mdste gd pd lunch 
samtidigi; man mdste be om lill- 
stdnd fdr att fd salla upp ndgot 
personligt pd viiggen; alia i per
sonalen md.ste ha en Asira-ndl pa 
kavajslagct. de som gldmde att 
sihla pd den Tick striinga tillsiigel- 
scr; alia - atom de hdgsta chefer- 
na - var ivungna alt anviirida cil 
ceniraliserat faxnummer och 
Bildman Hck kopior pd alia med- 
delanden som siindes in och ut 
osv osv. "Han har total kontroli 
over forelaget; alia iir riidda ftir 
honom". sade en fore delta an- 
stiilld chef som slutade pd fdreia- 
gel for tvd dr sedan.

Hur mycket av missndje med 
Lars Biddmans ledarslil ligger 
bakom anmiilningarna om 
sexuella trakasserier som nu 
fatt honom pd fall? Hur mycket 
av riidsla fdr att behdva belala 
stora skadestdndsbelopp ligger 
bakom Astras fdrsdk all tysta 
ner del hela? Hur manga kvin
nor av de som anmiili forelaget 
har sett en mdjlighet att tjiina 
stora pengar? Hur mdnga kvin
nor har verkligen lidit av sexu
ella trakasserier? Var finns be- 
visen?

Hiindelserna pd Astra iir ing
en skandal. snarare ell sammel- 
surium av fragestiillningar som 
svenska journalisier borde la 
del av innan de ropar.

I Sverige talar Jiimo nu om att 
del inte behdvs ndgra veten- 
skapliga undersdkningar om 
hur vanligt del egentligen iir 
med sexuella trakasserier i Sve
rige. Professor Heinz Leyman 
kritiserade nyligen just Jamos 
brisiande vcienskapliga hdll- 
ning i den hiir fragan (DN De- 
bait. vecka 19).

Alt Jamo nu i sin nveten- 
skaplighet vill utmdla ocksd 
alia .svenska kvinnor som 
menid.sa offer for manliga 
sexuella trakasserier ar holt 
klart. Jag Iror inle svenska 
kvinnor gdr med pd det.
Och del gor sakert inle de 
verkliga offren for sexuella 
trakasserier heller.

KATARINA OSCARSSON

Roman om den ungdomliga osakerheten
Gustaf Hellstroms F.n 
mycket ung man iir den 
biista av svenska student- 
livsskildringar, skriver 
Lars Westerberg i en 
personlig betraktelse.

n mycket ung man koni- 
mA mer till Lund. Nu skull 

-MJVhan bdrja studera. Del iir 
ndgon gang vid .sekelskifiel. vi 
har tidigare fdll uppleva hur hjiil- 
ten kuggas i studeniexamen 
hemma i Krisiianstad. Men nu 
har han i alia fall tagit en forse- 
nad .sludentexamen och befinner 
sig i universilelssiaden. Aniligen 
skall livei bli sion och frill.

Antikvariatet

Del ar utgangspunklen i Gustaf 
Hellstroms En niyckei img man, 
den basta av siudenllivsskild- 
ringar. Aldrig har jag kant igen 
mig s5 i en bok. Hellstroms 
upplevelser kunde vara mina 
egna. Medan Piralens klassiska 
ftindaskildring Tre terininar vi- 
lar i ett sallsami sekelskiftesljus
- debaucher och viixelryuerier
- ar bans samtida Hcllstnim oss 
mycket narmare i tiden. Hur 
knmmer sig delta?

Underlig .
Piratens bok ar fdr dvrigl un- 

derligt sammansatt. Dels ar del 
den vanlige Piralen som iir i far- 
len. den suveriine anekdolberiit-

taren. Anekdolerna mdrknar val 
inte bar i sviirta, som i det biista 
Piralen skrivit, endast portraltel 
av den evige dverliggarcn Sam 
Ask. har sin patetiska bdghel 
mitt i korniken. Dels iir denna 
mustiga skrdna iir fdrmiild med 
en trSnsjuk och dekadenl stu- 
dentlivsroman. Poiingen iir ko- 
mikens seger over triinsjukan 
och det iir viil gott nog. Ur delta 
kan man ulvinna en del nytliga 
existentiella insikter. Men an- 
nars iir det en historisk roman.

Novis
Hellstroms bok daremot iir en 

beriitlelse om den evige yng- 
lingcn. den evige noviseben (av 
novitic - nybdrjare i Lund. 
Uppsala har en annan bcleck- 
ningl. Del iiren man som starki 
upplevcr sin egen otillriicklig- 
het. ja. boken iir en mindcrviir- 
dcskiinslans hdga visa.

Mannen har samtidigt en 
brinnande intellektuell entusi- 
asm. han vill storhel och han 
vill dyrka storhel. I andens fria 
viirld. i inlellektets hdgborg. i 
Lund, skall upplevelsen av be- 
frielse komma. Har finns ett 
fdraki fdr strebrar och brackor - 
ett numcra okiinl fdraki. De 
framgangsrikas fdrakt fdr de 
mindre framgingsrika finns na- 
turligtvis kvar. sirebrarnas och 
brackornas egel fdraki. Men vi 
andra iirdemokraler. Det daralt 
Idrakta nSgon av rent moraliska , 
eller inlellekluella skid - sadani 
sem niir Sirindberg ulbrisler:

"Vilka sma sinnen!" - iir viil 
numera bortlagt.

Men Jag tror del iir denna eli
tism. sdm iir bakgmnden till 
sjiilvfdrakict och skammen bos 
Gustaf Hellstroms hjiilie. Hans 
viig iir kanlad av misslyckanden. 
Boken borjar med alt han kuggas 
i studeniexamen. Han gdr bon 
sig och blir utskraltad.

Han iir en allvarlig man som 
halier fast vid ideal som blivit 
omoderna och ocksd delta gdr 
honom till en udda figur.

Del har sagls all romanen ger 
ett idealiscrat portrait av Bengt 
Lidforss. Det iir knappasi sant. 
iiven om Lidforss yiire iir leck- 
nat med stor konkretion. Vad 
det handler om iir en ung mans 
behov av en intellektuell idol. 
Del iir nalurligi att idolen blir 
den mest mylomspunne i dali- 
dens Lund.

Sireber
Lidforss behandlar honom 

med den kiirlck och lakt man 
visar en hiingiven men mindre 
begiivad beundrarc. Alminslo- 
ne iir del sd del uppfattas av hu- 
vudpersonen. Fredrik Book be- 
slds ell mindre smickrande por- 
Irau. En dryg sireber. som nju- 
ter av alt trycka ner sin omgiv- 
ning.

All Bddk var framgangsrik. 
brddmogen. begdvad tvivlar 
man inle pa. Likasa att han 
hade ndgot som Hellstroms 
hjiilie uppenb.arligen saknar. 
Fdrmaga all smiilla jn. alt yara

riilt sin omgivning. Men annars. 
Man har svarl all Iro all han 
verkligen mcdvetel vilic trycka 
ner nagon, Hustidpersonens 
avund mol denne odriigligi 
framgangsrike person ter sig 
niistan palologisk.

All hails egen irea i lilteratur- 
hisloria inle alls viicker samma 
beundran som Books ar inle bara 
ell ullryck for viirldsordningens 
oriliivisa. Den som iir verscrad 
och gdr in i ell omsesidigi fbrhal- 
lande av rcspekifull wig fram- 
lidsman protegerad av beundrade 
beskyddare. kan alllid riikna med 
att bli klappad pd huvudel Del 
samma giiller inle en bufjligt 
sjiilvhavdandc outsider. \

Studentdebatler
.Sjillv kiinner jag igen mycket 

i Gustaf Hellslriims roman. Den 
ungdomliga osilkerhclen. kilns- 
lan av outsiderskap. Denna file 
omogna beundran for intcllek- 
luella idoler. Del lidelsefulla 
avlyssnandel av studciitdcbal- 
ler pa AF.

Nagon Bengt Lidforss fanns 
visserligen inle pa min lid. men 
dlskilhga motsvarigheler. Hug- 
gen viixlades blixtrande. man 
gick hem med fiirhdjd livskiins- 
la. Man slapp visserligen en 
snyting frdn en uppreiad sma- 
landstcolog. nagol som drabha- 
dc Hellstroms hjiilie.

Jag kom undan med en eller 
annan trdti grimas fran en mo- 
ralkonservativ katolik eller en 
och annan ironisk blick Iran na-

gon iiklre och mer garvad aka- 
demiker. nar jag ledde mig allt- 
fdr juvenil.

Och (ill det gytnnasiala allva- 
rel och den ungdomliga inlel
lekluella enlusiasmen kommer 
man aldrig (illhaka. Ack. min 
ungdoms hjaliar. En Hakan Wi- 
berg. som viil var Bengt Lid
forss och .Sam Ask i samma 
person, vem kunde ana alt han 
skulle slula som en irakig pro
fessor. En Klas Hellborg. med 
brinnande dgon. grunduren av 
LOSK (Lunds okristna slu- 
denlklubb). Han skulle bli stud- 
entrevoltens store clown. Per 
Guhrlon. som rot pa iidelskans- 
ka och kunde viina av vrede 
och nu ar han LU-parlamentari- 
ker - fdr Miljdpartiel! Och den 
ironiskt elegante Gdle Bcrn- 
hardsson - chef fdr arbelsinark- 
nadsslyrelsen.

Och Janerik Larsson. som ru- 
sade fran den cna dcbatten till 
den andra. sliingdc en ironisk 
replik hiir. en sarkastisk kom- 
mentar diir, vad blev del egenl- 
ligen av honom? Och Maxwell 
Overton och leklor Andersson. 
Ack. ja,

Sedan blev man en gamnial 
uv pa 70-talet och beundra- 
de inte langre. Man Tick 
verkliga vanner, som Lars 
Junungoch verkliga Ben
der, som Bosse Rothslein.
Men da var det redan efter- 
At. Da var man redan en 
mycket gamihal man.

URS WESTERBERG


