
Ser vi henne 
nå? 



Et eget seksuelt rom 

• Alle skal ha like muligheter til å utvikle seg 
og være den de vil være.  

• Seksuell frigjøring handler om frihet til å 
utvikle lyst, drømmer og begjær og frihet 
fra overgrep og objektivering  



Likestillingens døtre 



Rosa framtid 

• Best på skolen 
• Kvinneflertall i høyere utdanning 
• Unge kvinner er mer fornøyd med sexlivet 

sitt enn unge menn 
• Kvinners seksualitet forstås som moderne 

og frigjørende 



Mørkeblå framtid 
• Debutalderen synker for jenter 
• 49 % vurderer plastisk kirurgi (18-35 år) 
• 70 % av jentene skulle ønske de veide 

mindre.  
• Både gutter og jenter er mer misfornøyd 

med kroppen sin 
• 1 av 10 kvinner har enten blitt voldtatt eller 

utsatt for et voldtektsforsøk 
• Selvmordsforsøk blant unge jenter øker 



Motstridende fortellinger 



Finnes seksuell makt? 



Latteren i halsen 
K: Ok. Han begynner å klå også tar han hånda under genseren min og 

prøver å ta av meg bhen og sånn. Det er når vi har drukket og sånn. 
Han klår veldig overalt. 

H: Hvor er dere da? 
K: Vi er hjemme hos andre folk. Vi er liksom en vennegjeng. Så klår 

han, sier jeg slutt, men jeg begynner å le av han. Han er jo ganske 
teit. Da tar han det ikke på alvor når jeg sier det sånn. Også blir jeg 
sur og da hører han på meg med en gang.  

    (...) 
H: Når du blir sint, hva skjer da? 
K: Jo, jeg blir sint. De gangene han ikke hører etter med en gang. 
H: Kan du beskrive de følelsene det vekker i deg? 
K: Noen ganger kan det være litt ekkelt. Og jeg kan føle meg ganske 

ubekvem og herregud ... 



Michel de Certeau 

 

Presenter
Presentation Notes
Strategisk makt/taktisk maktTid – sted - posisjon



Finnes seksuell makt? 



Babydolls dilemma 

 
Vil ha bekreftelse, men ikke uønsket 
oppmerksomhet 
Vil være mer enn kropp, men presenterer 
seg med rumpa først 
 



Babydolls søster 



Kjærlighet 

• Menn som elsker kvinner voldtar ikke  - og 
kvinner som elsker seg selv utsetter seg 
ikke like lett for overgrep 
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