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Hun slår et slag for mannehatet
Men Pauline Harmanges rasende kampskrift spenner ben på seg selv.

→ Franske Pau-
line Harmanges 
manifest om 
kvinners rett til 
å hate menn 
har fått inter-
nasjonal opp-
merksomhet 
etter at rådgi-
veren for det 
franske likestil-
lingsdeparte-
mentet kalte 
boken «en ode 
til misandri», og 
krevde at forla-
get trakk den 
tilbake. 
Foto: Magali 
Delporte/Epic.no

Det er litt ironisk at det måtte en mann●
til for å få et feministisk kampskrift om
kvinners rett til å forakte menn ut i verden,
men det var altså dette som skjedde med
Pauline Harmanges «Moi les hommes, je
les déteste», som kan oversettes med
«Menn, dem avskyr jeg».

God reklame. Den tynne pamfetten ble
utgitt midt i den franske fellesferien, på et
lite obskurt forlag. Den ble bare trykket i
450 eksemplarer, og ville ha gått under
radaren hos de feste, hadde det ikke vært
for Ralph Zurmély, rådgiver for det franske
likestillingsdepartementet. Da han fkk

nyss om boken, truet han med rettslig for-
følgelse hvis ikke forlaget trakk den tilbake.
Den oppfordret nemlig til «hat på grunnlag
av kjønn». Zurmély tok seg ikke bryet med
å lese boken. Tittelen, pluss en blurb, var
nok for ham.

Trusselen var god pr for den 25 år gamle
bloggeren fra Lille. Snart ville alle lese
boken. Og oversette den.

En budkrig mellom ti forlag fulgte, før
boken i forrige uke ble sluppet på engelsk
(«I Hate Men»), på tysk («Ich hasse Män-
ner»), på spansk («Hombres, los odio») og
på det vesle norske forlaget Epic.no som
«Jeg hater menn».

Mannehaterkortet. Det hele startet med et
blogginnlegg der Pauline Harmange skrev
hvor lei hun var av menns latskap og mot-
vilje mot å engasjere seg i kvinnesaken. Så
ble hun beskyldt for å være mannehater av
en anonym innsender.

Harmange er ikke den eneste feministen
som er blitt beskyldt for mannshat – av
menn – ved å problematisere menns opp-
førsel. Å dra mannehaterkortet er en
hersketeknikk, hevder Harmange, et forsøk
på å få kvinnene til å tie.

«Men sett at mannshatet er nødvendig,
ja til og med bra, for helsen?» Å avsky
menn, skriver hun, «gjør meg veldig glad».

Pauline 
Harmange

«Jeg hater menn»
Oversatt av Hanne Herrman
Epic.no, 87 sider
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mannehatet

I mannshatet fnner hun energi, hun ser en
slags «utgangsdør». Misandri – motsatsen
til misogyni (kvinnehat) – er for henne en
mulig vei til søsterskap og sterke forhold,
som vil sette kvinner fri fra mennene.

Late, feige menn. Trenger vi menn? Spørs-
målet er stilt før, blant annet i amerikanske
Hanna Rosens polemiske bok «The End of
Men» (2012).

Men der Rosens tekst bygger på empiri,
er Harmanges bok drevet frem av et raseri.
Hun ønsker å provosere, ikke nyansere.
Hun roper høyt for å bli hørt, men argu-
mentasjonen fremstår dessverre noe halv-
tygd, uten problematisering.

Mennene i Harmanges univers er pro-
dukter av patriarkatet, «voldelige, egois-
tiske, late og feige vesener», som aldri lyt-
ter, bare mansplainer, og de bryr seg ikke et
døyt om å jobbe med (det heterofle) par-
forholdet. Venninnene hennes er derimot
«lysende, talentfulle, lidenskapelige, utrolig
levende».

Det er mulig denne generaliseringen er et
retorisk grep, og undertegnede skal inn-
rømme at hun fere ganger underveis
tenkte: «Ja! Sånn er det!» Men Harmange
risikerer også å støte fra seg de leserne hun
strengt tatt ikke henvender seg til, de som
faktisk hadde trengt denne boken, nemlig
de «late, feige» mennene. Og det er synd.
For hun har noen viktige poeng.

Mannosfæren. Mannshat og kvinnehat
kan ikke sammenlignes, fordi førstnevnte
eksisterer som en reaksjon på sistnevnte,
skriver Harmange, og viser frem mørk sta-
tistikk om menns vold mot kvinner. Det er
her, i denne volden, opprinnelsen til
avskyen ligger. «Men årsaken ligger også
hos de mennene som ikke voldtar; i alt det
andre de likevel gjør, og i alt de unnlater å
gjøre.»

Harmange krever skjerpings, særlig fra
den hvite heterofle mannen, inkludert
hennes egen ektemann. Mannen som
befnner seg på toppen av pyramiden, må
bli mer bevisst sin egen rolle, sine privile-
gier. Han må prøve å sette seg inn i kvinners
situasjon og kamp, ikke ved å erklære at
han er «feminist», men ved å vise at han
skjønner hva som ligger i ordet. Og han bør
bruke den makten han har til å irettesette
andre menn som ikke gidder.

Menn som hater kvinner. Det er et poeng
jeg kan stille meg bak. Men for å komme
dit, for å forstå kvinners situasjon, vil jeg at
du, kjære mann, først leser en annen av
høstens bøker. I «Men Who Hate Women»
tar den britiske forfatteren Laura Bates et
dypdykk ned i «mannosfæren», de nye eks-
tremistiske kvinnehatmiljøene på nett.
Dette er undersøkende journalistikk på sitt
beste, boken er både sjokkerende og
skremmende, og bygger på fakta, ikke følel-
ser.

Les den, så blir det lettere å forstå Har-
manges sinne.

Og hvorfor kvinner bør, om ikke hate, så
i hvert fall frykte, noen menn.■

ellen.lauritzen@dn.no

Har du savnet «Breaking Bad»? I «Your Honor» spiller Bryan 
Cranston en dommer som minner svært om Walter White.

Bryan Cranston på 
skråplanet igjen

Serier
ØYVOR DALAN VIK

↑ Dommeren Michael Desiato (Bryan Crans-
ton) forvalter loven, men skal komme til å 
bryte den mange, mange ganger i løpet av 
«Your Honor». Foto: Skip Bolen/Showtime

På årsdagen for drapet på moren legger●
19 år gamle Adam (Hunter Doohan) ned
blomster foran butikken der hun ble skutt,
i et av New Orleans’ mindre imøtekom-
mende strøk. I hastverket med å komme
seg derfra kjører han ned en ung gutt på
motorsykkel. Han drar fra åstedet uten å ha
meldt fra til nødetatene. Gutten dør.

Kort oppsummert ser det ikke bra ut.
Men «Your Honor» bruker tid – mye mer
tid enn det som er vanlig – på å bygge opp
denne sekvensen, på å legge grunnlaget for
løgnene, hvite og svarte, som senere skal
være katalysatoren for en langsom, men
brutal glidefukt ut av kurs.

Det rette. Adams far, Michael Desiato
(Bryan Cranston), er en høyt respektert
dommer, som investerer mye av sin kapasi-
tet for å se til at rettferdigheten skjer fyllest.
Da han fnner sønnen sammenknytt, knapt
ute av stand til å forklare hva som er skjedd,
er hans første instinkt å gjøre det rette. Gå
til politiet. Forklare hvordan det kunne gå
så galt. Det var et forferdelig uhell. En rekke
ulykksalige hendelser som inntraf samti-
dig. Adam vil få sin straf, men komme seg
på bena igjen.

Én liten ekstraopplysning gjør at han
ombestemmer seg. Ugjerningen må skjules
for enhver pris. Fra det øyeblikket forsvin-
ner tilværelsen slik Michael og sønnen
kjenner den på et blunk. Hvor langt er
Michael villig til å gå for å beskytte sønnen?

Kvalitets-tv. De to første episodene av
«Your Honor» er nervepirrende tv på sitt
aller beste. Hovedpersonene blir efektivt
introdusert.

Vi forstår raskt at Michael er grundig og
ambisiøs, at Adam er en forsiktig gutt som
har forelsket seg i læreren sin, at de begge
fremdeles er nokså numne av sorg etter
ektefellen og morens brå bortgang.

Scenene som bygger opp til påkjørselen
er detaljerte mareritt, langsomme, men
likevel mettet med handling. Da Michael
forstår rekkevidden av hva sønnen har
gjort, kan man formelig se hvordan han i
sjokket regner lovlydighet mot farskjærlig-
het, og forsøker å få regnestykket til å gå
opp.

Så langt er det godt. Veldig godt.

Israelsk original. Men konseptet er jo ikke
nytt. «Your Honor» er en adapsjon av den
israelske tv-serien «Kovde». Handlingen er
den samme, den kulturelle og fysiske set-
tingen en annen.

I den amerikanske versjonen kastes skyl-
den ved en tilfeldighet over på en afri-
kanskamerikansk gutt, og i de fre episo-
dene som er gjort tilgjengelige for anmel-
delse, begynner et aktuelt sidetema å

brenne: Slagsiden som blir afrikanskameri-
kanere til del i møtet med politi og rettssys-
tem, fattigdommen som låser fremtiden, de
gode menn og kvinner som i og for seg ikke
gjør noe galt, men som gjør for lite for å
rette opp skjevhetene.

Samme rolle. Og her har serieskaperne
gjort noen underlige valg. Det er ikke vans-
kelig å forstå hvorfor man vil ha med seg
Bryan Cranston på laget. Men hvorfor vil
man ha ham i en rolle som i sin karakter er
såpass lik Walter White?

Familiefaren som blir kriminell for å
redde familien i «Breaking Bad», jobber fra
motsatt side av denne seriens Michael
Desiato, men i bunn og grunn har de
samme misjon.

Og alvorlig talt. Hvordan kan man se
Isaiah Whitlock jr. som småkorrupt politi-
ker uten å tenke på Clay Davis i «The
Wire»? Da har man ikke bare én, men to
banebrytende serier av høy kvalitet å sam-
menligne med, og det er ikke sikkert det fal-
ler heldig ut. For tredje episode lider av den
misforståtte ideen om at langt er bra, og
øser på med langdrygt fyllstof.

Skjønt mange elementer holder høy kva-
litet, fra skuespill og musikkvalg, til sceno-
graf og arbeidet som er lagt i replikkene. I
mange tilfeller er det en demonstrasjon av
hvor kort det er mellom tragedie og kome-
die. I andre er det et innforstått nikk til de
som får med seg referansene.

Når handlingen henter seg inn igjen i
ferde episode, gir det håp om at kvaliteten
opprettholdes og at vi blir overrasket, men
ikke overrumplet.■

«Your 
Honor» 
sesong 1

HBO Nordic fra 
mandag 7. desem-
ber.
Skapt av Peter 
Moffat for Showti-
me/HBO, 10 episoder 
à 55 minutter.
Med: Bryan Crans-
ton, Hunter Doohan, 
Hope Davies, Isaiah 
Whitlock jr., Lamar 
Johnson, Michael 
Stuhlbarg og flere.
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