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I essaypamfletten Jeg hater menn 
gjenåpner Pauline Harmange det 
urgamle spørsmålet. Er feminister 
mannevonde?

Det begynte med en bloggpost om «mennenes 
latskap», skriver Harmange. Hun får hissig 
motbør fra en formodentlig mannlig leser. 
Tanken og oppgittheten vokser, blir til en 
liten bok på et lite forlag som først trykkes 
med et opplag på 450. Deretter et nytt. Og så 
enda et opplag. Før en rådgiver i det franske 
like stillingsdepartementet, Ralph Zurmély, 
stempler den som hatprat og krever at forlaget 
skal trekke utgivelsen.

Jeg er kvinne, hør mitt brøl

Harmange skriver tidlig at det er vanlig å 
hevde at mannshat ikke finnes i den feminis
tiske bevegelsen, «først og fremst fordi det er 
sant». Men deretter spør hun likevel: «Men sett 
at mannshat er nødvendig, ja bra for helsen?». 
Dette er spørsmålet hun ønsker å undersøke. 

Forfatteren skriver ufiltrert, assosiativt og 
teksten sparker i flere retninger i korte kapitler 
– mot egen mannlige partner, kvinnens emosjo
nelle arbeid i forhold, vold mot kvinner, menn
mer generelt og mot Frankrikes håndtering
av sexisme, individuelt og strukturelt.

Dette var aldri ment å være en stringent 
analyse. Bare unntaksvis viser hun til forskning 
og statistikk, og da nokså overfladisk. Dette er 
premisser man må akseptere for å være med 
på leken. Essayet er et kampskrift, skriver 
oversetter Hanne Herrman i forordet; det er 
partisk, engasjerende, påståelig og agiterende 
på kvinnens vegne, understreker hun. 

Raseri, frustrasjon og sinne er sentrale tema 
i flere feministiske utgivelser som er kommet 
de siste årene. Soroya Chemaly skriver for 
eksempelsen i boka Rage becomes her (2018) 
om hvordan sinne kan være en rimelig respons 
når vårt moralske kompass råkes – det er en 
selvoppholdelsesdrift. I stedet for å under
trykke det, rette det innover kan det være mer 
fornuftig å se raseriet i hvitøyet – erkjenne at 
det er der, og så finne en måte å håndtere det 
på. I tillegg er boka spekket med gode resonne
ment underbygget av forskning og eksempler. 
Chemalys bok gir deg ikke bare mange gode 
grunner til å være sinna som kvinne, men går 
også inn i sinnets kjønn.
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Jeg er blant dem som ikke tror på et strengt 
skille mellom rasjonell og irrasjonell. Tenk
ning er ofte informert av følelser, og den som 
hevder noe annet mangler ofte både selvinnsikt 
og høy terskel for å bruke hersketeknikker. 
Oppigjennom historien er det nettopp kvinner 
og ikkehvite som gjerne betegnes som hyste
riske og følelsessyrte av nedlatende filosofer 
og tenkere fra overklassen – «Å sammenligne 
mannsforakt og kvinneforakt lar seg ikke gjøre 
fordi førstnevnte er en reaksjon på sistnevnte», 
som Harmange skriver i det som er bokas beste 
punchline. 

Feminisme på fransk

I flere tekster om raseri og kvinner har jeg 
likevel savnet et konstruktivt blikk for hvor
dan sinne bør håndteres som kraft i politikk, 
bevegelser og ordskifte. Det ga desto høyere 
forventninger til Harmanges bok.

Bruken av ordet hater er et resultat av over
settelsen, understreker oversetteren.  Harmange 
bruker ord som avskyr, og skriver tidlig at 
hun ikke «kan utstå mannfolk. Alle, er det 
ikke sant? Ja, alle sammen». Sett bort ifra at 
utdraget vitner om at forlaget gjerne kunne 
kostet på seg en ekstra språkvask, er premisset 
spennende. 

I forrige utgave av Fett kunne man lese om  
den pågående, oppgitte, men energiske bølgen 
av fransk feminisme som pågår nå. Madeleine 
Gedde Metz’ essay skrev at Frankrike på man
ge måter er et annerledesland når det kommer 
til likestilling. Der er først i det siste at #metoo 
har fått skikkelig vind i seilene. Dette er et vik
tig bakteppe for å forstå Harmanges suksess, 
tror jeg – det er langt mellom debatten om 
likestilling i Frankrike og Norge. Men det gjør 
også at boka og retorikken i boka kan framstå 
noe malplassert, og litt enkel i norsk oversettel
se, selv om vi har nok av problemer å ta tak i 
her til lands.

I denne Fettutgaven skriver Eivor Mæland 
om filosofen Kate Manne at det er deilig med 
en feministisk analyse for dem som føler seg 
ferdig med «Feminism 101». Dette er det mot
satte, noe som i og for seg er greit nok. Både 
tittelen og det rantete preget boken har, føles 
forfriskende ved essayets begynnelse. Likevel 
slår det meg mer og mer jo lenger jeg leser, at 
dette framstår som overfladiske gjentakelser 
av poenger som ligner hverandre, selv om 
 Harmange streifer innom mange tema.

I feminismen har det i Norge vært tradisjon for 
å snakke om patriarkatet fremfor menn, for å 
understreke at nei, det dreier seg ikke om man
nevondhet, men om en struktur, og dessuten 
gjenta at menn har alt å vinne på likestilling, 
som pappaperm og bredere kjønnsroller. Men 
det er et likevel et betimelig spørsmål om fe
minismen har vært for apologetisk i bytte mot 
gjennomslag. Harmange har noen tilløp til svar 
på om misandrien kan være kontraproduktiv. 
Hun skriver at kvinner må bryte ut av passive 
kjønnsroller og at misandri kan være et sted på 
veien. Allierte menn vil være enige i at menn 
er råtne og forstå at det ikke er et personan
grep, tror hun. Det første tilsluttes. I det andre 
tilfellet er jeg fortsatt usikker på hva feminis
men som ideologi har å tjene på å omfavne 
misandrien. 

Jeg er tilbøyelig til å svare ja der Harmange 
spør om det kan være fruktbart, ja til og med 
helende å si «jeg hater menn» som en måte  
å håndtere vonde følelser eller traumer forår
saket av menn. Men jeg synes ikke hun  
argumenterer særlig godt eller interessant  
for det.
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