Artikel bragt i Politiken torsdag den 17. juni 2010.
Af Hanne Helth, talsperson for 8.marts-initiativet.
Mens vi andre sidder forventningsfuldt i sofaen med klaphat og dåseøl, er Henrik List på banen med
sin analyse af frisind og feminisme i sin kronik ”Big mother vil forbyde det frække”. En
agurketidssommermad med Lists’ yndlingspålæg: kvindehad.
Det er helt tydeligt, at List og jeg ikke læser i samme ordbog. For List er frisind nemlig lig med et
stykke med betalt bart. Købesex og kvindehandel, det er dansk frisind, mine damer og herrer. List
vil have mere af samme slags: mere prostitution og kvindehandel. Kvinder skal være til salg, for at
List kan føle sig fri.
Derfor skal kvinder, der tillader sig at gøre modstand mod udnyttelsen af kvindekønnet i
prostitution, latterliggøres. Big forbindes normalt med noget positivt, og mødre er normalt nyttige
samfundsborgere. Men når det store filtreres gennem List’s hjerne og parres med ordet mother,
ender det i en farlig og forkastelig cocktail: feminister, der vil tage hans sexkøbsprivilegium fra
ham. Og de mange mænd, der støtter den feministiske tankegang, ryger også i pålægsmaskinen og
skiveskæres som uselvstændige svæklinge.
En ting er, at List hijacker frisindsbegrebet og udnytter det til at promovere sine
kvindeundertrykkende forestillinger, en anden er, at han tilsyneladende ikke kan forstå dansk. For
feminister vil ikke forbyde sex. Vi vil sætte mænds og kvinders seksualitet fri. Vi vil forbyde de 14
pct. danske hulemænd, der stadig køber sex, at gøre det. Undersøgelser viser, at mænd, der køber
sex, køber alle slags prostituerede, også handlede kvinder, mindreårige, you name it, selv om de
ved, at prostitution kan ødelægge menneskers liv. I den optik giver frit-valgs-krykken, som List
støtter sig til, ingen mening. Sexkøbere skelner ikke, når liderligheden er på spil.
List tror, at kvinders seksualitet er allermest fri, når den er til salg. I min ordbog er frisind lig med
masser af gensidig sex uden penge mellem ligeværdige parter. Mænd kan få al den sex, de vil, uden
at betale for den - hvis de bare gider gøre sig lidt umage.

