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De hade våld i sig, och det var på mig 
de öste ut det. ”Hej bögen, är du en bög 
eftersom du sitter som en bög? Får du 
anal njutning av att sitta så där?” frå-
gade de och jag var inte säker på hur 
jag satt, men jag var noga med att sluta 
sitta på det sättet. Vi var tonåringar.

 ”Jag fixar så att din acne försvinner 
för gott, bögen”, sa dom. En av dem höll 
fast mig medan en annan skrubbade 
mitt ansikte med spott och en metall-
borste. Att bli knuffad och spottad på 
i en pojkring var så vardagligt att jag 
tappade räkningen. De skrattade åt 
mig när jag inte skämtade, och när jag 
gjorde det ignorerades jag.

”Det är en pojke”, sa dom när jag 
drogs ut ur min mamma. De såg min kuk 
och förstod inte att det var en flick-kuk. 
Om de hade sagt ”Det är en flicka!” hade 
min relation till våld varit annorlunda. 

Jag växte upp i en rural del av 
Egentliga Finland. Flera gånger under 
mina tonår blev jag vittne till sexuellt 
våld och även jag skulle högst troligt ha 
utsatts om jag hade setts som flicka då. 
Pojkar i fyllan tafsade och fingerpene-
trerade flickor som var för fulla för att 
ens fatta vad som hände. Vi fick inte 
lära oss något om samtycke i skolan. 
Ingen sa eller gjorde något för att hin-
dra det. Det här var på nittiotalet. 

I efterhand kan jag se att våldet jag 
utsattes för som tonåring var transfo-
biskt. Jag mobbades eftersom jag inte 
gjorde ”pojke” på rätt sätt. Alla upple-
velser av våld är subjektiva och behöver 
inte jämföras, men allt våld har ett ge-
mensamt ursprung. Våld, i sin enklaste 
form, innebär ett misslyckande med 
att se en annan som ett subjekt. I den 
här meningen kan våld ta mentala, vi-
suella, verbala, fysiska och strukturella 
uttryck. Vi upplever och upprätthåller 
ständigt detta våld.

Enligt Edmunt Husserl är vi samti-
digt både subjekt och objekt. Vi kan se 
vår egen hand, och röra den. Vi rör vid 
handen, och känner beröringen. Det 
finns inget skäl att tvivla på att andra 
skulle sakna denna form av subjekti-

vitet. Vi ser andra människor och djur 
och de blir objekt för oss genom att bli 
sedda. Men de ser också oss, och vi görs 
alltså till objekt för deras sinnesintryck. 
Om vi erkänner varandras subjektivitet 
träder vi in i en intersubjektiv sfär där 
empati möjliggörs. 

Hur beslöt sig pojkarna för att ut-
sätta mig för kollektiv mobbning? Ef-
tersom jag varken då eller någon an-
nan gång vet hur de tänkte kan jag bara 
spekulera. Det fanns en del saker som 
gjorde mig annorlunda. Mina föräld-
rar var välutbildade och kristna. De 
andras föräldrar var icke-troende och 
hade inte så lång utbildning. I mitt hem 
fanns det massor av böcker. I de andras 
hem fanns det kanske ett par. Jag läste 

också böckerna. Kanske var jag lite lill-
gammal. Jag var liten och känslig. Jag 
började lätt gråta. Jag tyckte om djur. 

Jag söker inte orsakerna till att jag 
mobbades i mig själv, utan jag tittar på 
hur jag skiljde mig från mina jämnåri-
ga. Förstås kunde någon av dem ha de-
lat vissa egenskaper som jag hade. Men 
för dem var jag annorlunda. De gjorde 
mig till någon som var Annorlunda. 
Jag var inte en av dem. Ändå försökte 
jag vara det, eftersom det på den tiden 
verkade vara det enda alternativ som 
fanns. Ibland accepterades jag i grup-
pen, men sedan försköts jag igen. 

De andra utsattes också för samma 
hierarkiska utbildning som jag. Också 
de hade blivit anvisade strikta könsrol-
ler. De hade lärt sig grunderna i den 
toxiska maskuliniteten, där känslor 
ses som ett uttryck för svaghet och där 
svaghet är något att utnyttja. Styrka är 

Hej bögen!

alltid önskvärt. 
Jag mobbades som värst då puber-

teten höll på att köra igång. För mina 
mobbare var det kanske ett slags man-
lighetsritual att kasta sig över den kon-
stiga bögen. För att ett ”vi” ska kunna 
existera, behövs det ett motsatt ”de”. 
Mot min vilja blev det min roll. 

Samma analogi kan användas när 
det gäller strukturellt våld såsom ra-
sism, nationalism, främlingsfientlighet, 
sexism och transfobi. Samhället är ett 
”vi” och det utser vissa oönskade ele-
ment till att bli ett ”de” på ett sätt som 
tjänar vissa på andras bekostnad. Detta 
förklarar hur högerregeringen kan för-
störa ett oräkneligt antal liv genom sin 
nedskärningspolitik. Det här förklarar 

också rasistiska attacker och sexistisk 
reklam i stadsbilden. Visst är det så på 
ett generellt och abstrakt plan; även om 
uttrycket och följderna är olika så är 
våldet det samma.

I vuxen ålder kan jag roa mig med 
tanken på att få anal njutning av att 
sitta på ett feminint sätt. Men jag öns-
kar att vi kunde ha talat om det på ett 
annat sätt, exempelvis: ”Camille, du 
sitter på ett sätt som ser njutningsfullt 
ut, kanske kan du dela med dig av tips 
på hur man kan utvinna anal njutning 
ur vardagliga kroppsställningar?”
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Våld, i sin enklaste form, innebär 
ett misslyckande med att se en 
annan som ett subjekt.


