Bokanmeldelse: «Jeg hater menn» er en
brannfakkel av et essay
Kvinner må bli søstre. Menn må ut i kulden.

Pauline Harmange skriver at hun ikke stoler på menn hun ikke kjenner. Foto: Magali
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Jeg hater menn (Moi les hommes, je les détestes) (essay)
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Fransk utgave
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Forlaget Seuil

Jeg hater menn ble først utgitt i august i år på det vesle franske forlaget Monstrograph. Og
hadde det ikke vært for at en gjøk i det franske kulturdepartementet mente essayet burde forbys,
ville det neppe blitt rabalder i det hele tatt.
Men essayet ble plukket opp av storforlaget Seuil, og kommer på engelsk i november. Kanskje
også på norsk etterhvert, hvem vet.

Brannfakkel av et essay
25 år gamle Harmange skriver:

«Jeg innrømmer det. Jeg hater menn. Alle sammen, virkelig? Ja, alle sammen. Jeg vurderer
dem i utgangspunktet svært lavt. Det er pussig, for jeg har åpenbart ingen gyldig grunn til å
hate menn. Jeg har tross alt valgt å gifte meg med en av dem, og jeg er nødt til å innrømme at

jeg liker ham godt. Det hindrer meg likevel ikke i å spørre meg selv hvorfor menn er som de er.
Voldelige, egoistiske, unnfallende og feige vesener» (min oversettelse).
Jeg likte å lese denne brannfakkelen av et essay. Ikke først og fremst fordi jeg er en
selvpiskende mann med dårlig samvittighet på mitt kjønns vegne, men fordi jeg lett ser for meg
at jeg ville ha vært sint hvis jeg var ung kvinne i dag. Og fordi jeg skjønner at det er fristende å
ty til ytterligheter når kjønnsbalansen fortsetter å være så skjev.

Les også
«Jeg hater menn» skrev en ukjent fransk forfatter. Da truet en politiker med rettssak.

Menn forstår ikke at de er privilegerte

Mens jeg leser tenker jeg likevel stadig vekk; jo, men dette gjelder ikke meg? Du ville sikkert
ha likt meg, Pauline, for jeg liker ikke de voldelige og egoistiske mennene noe mer enn du gjør.
Men, forstår jeg etter hvert, det gjelder meg også.

Harmange påpeker at menn ikke forstår hvor privilegerte de (vi) er. Hadde jeg bare selvtilliten
til en middelmådig, hvit mann, sier hun på et tidspunkt i en omskrivning av et sitat av den
canadiske forfatteren Sarah Hagi.
Der er det lett å gi henne rett. Jeg kjenner igjen meg selv. Urimelig vedvarende selvtillit, jeg
kaster meg inn i ting, tar du den så tar du den, og ofte går det bra. Kanskje, kan jeg tenke, fordi
jeg løftes frem av en tradisjon som i utgangspunktet ikke er egalitær, og som gjennom årtusener
har vært sauset inn i religiøse og samfunnsmessige hierarkier hvor menn har styrt alt som kan
styres, og ofte på svært dårlige måter.
Det er ikke ulogisk hvis kvinner på et tidspunkt får nok.
Mannshat er ikke problematisk, men nødvendig, hevder Harmange. Og det kan slett ikke
sammenlignes med hat mot kvinner, fordi, som hun skriver: «Det første eksisterer bare som en
reaksjon på det andre.»

Menn kan ikke være feminister

Harmanges skrivestil er ikke rasende, men behersket og poengtert. Hun peker på at i Frankrike
i 2018 sto menn for 96 prosent av vold i nære relasjoner, og for 99 prosent av alle som ble dømt
for seksuelle overgrep.
Vi menn må rett og slett skjerpe oss. Men ifølge Harmange kan ikke menn være feminister. Vi
kan ikke kle oss i en betegnelse skapt av de undertrykte. Det eneste vi kan gjøre i møte med
mannshat, er å tie stille og lytte. Og heteroseksualiteten er en felle, for den binder kvinnen til
forventninger om at hun må ha en mann for å bli komplett.
Essayet er en katalog av observasjoner og anklager. Mye er treffende og interessant, men alt er
ikke like etterrettelig. For eksempel hevdes det at ingen mann noensinne har kommet til skade
på grunn av mannshat. Valerie Solanas Society for Cutting up Men, og hennes forsøk på å ta
livet av Andy Warhol, er et kjent eksempel på det motsatte.
Massemordersken Belle Gunnes fra Selbu er et annet, selv om Harmange naturligvis har rett i
at misforholdet uansett er grotesk.

Må løse det sammen

Harmange er ikke god på løsninger. Hun bejubler strikkeklubber og pyjamaspartyer, og hun
mener frigjøringen for kvinner ligger i å danne søsterskap.
For oss menn skisseres ingen farbar vei fremover. Vi må finne ut av det selv. Hvis kvinner tar
kollektivt avstand fra oss, blir vi nødt til å tenke oss om. Jeg ser den.
Likevel tar jeg meg i å tenke at dette grunnleggende problemet må kvinner og menn finne ut av
sammen. Dersom kvinnene ikke lenger vil ha noe med oss å gjøre, får vi hverken mulighet til å
lytte eller tie stille. Da ender vi opp i våre egne ekkokamre. Alle menn (og presidenter) som har
vært i en gymgarderobe, vet at ikke er det beste utgangspunktet for ydmykhet.

