
MENINGERKLASSEKAMPENKLASSEKAMPEN 19Mandag 23. juni 2014

Hvordan kan den mannstunge norske musikkbransjen ta grep for å få opp andelen kvinnelige artister? 

Røsk opp i gubbeveldet!

prosent. Den «onde» sirkelen 
ble brutt: Kvinner opplever at 
de får sjansen, og de får nyttig 
styreerfaring som tidligere 
var forbeholdt menn. Loven 
var kontroversiell da den ble 
innført, men mitt inntrykk er 
at motstanderne blir færre og 
færre jo tydeligere nytteeffek-
ten av balanse vises. 

Festivalplakatellingen gir et 
lett målbart parameter over 
tid, men det er selvsagt ikke 
bare festivalene sin feil at 
kjønnsbalansen er så skjev. 

Selv om de definitivt kan ta 
grep som hjelper, er det 
absolutt ikke deres eneansvar 
å rette opp i. Hele bransjen 
må trå til!

Vi må gjøre noe med 
rekrutteringen både foran og 
bak scenen. Kan det være at 
kvinnene har en tøffere vei 
frem? Det er mange fordom-
mer. Er det for eksempel greit 
at en A&R i et indielabel i 
2014 skriver et blogginnlegg 
som heter «Hva er feil med 
damer i musikkbransjen», 
der han lister opp en del tips 
til kvinnelige artister, blant 
annet «lag en bra låt før du 
kaster BH’en», og «en del 
damer klager mer over hvor 
vanskelig det er å 
slå gjennom 
istedenfor å faktisk 
jobbe for det»? 

Jeg gikk tipsene 
etter i sømmene, og 
forsøkte å påpeke at 
det nok ikke var 
noe feil med 
damene – men med 
holdningene han 
selv representerte. 
Da ble jeg avspist 
med følgende 
kommentar: «Du 
svarer godt og har 
tydeligvis ett behov 
for å vise andre 
hvor mye bitterhet 
du bærer på. Håper 
alt går bra, Anita? 
Jeg kan godt kjøpe en Kaffe 
Latte [til meg] når jeg kom-
mer hjem.» Senere forsvarte 
han også innlegget med: «Jeg 
fremstod nok temmelig 
kjepphøy når jeg skrev de 11 
punktene. Og tanken var uten 
tvil å fremprovosere en 
gruppe mennesker som er 
svært nærtagene. Jeg er så 
møkkalei av å høre at damer 
har det vanskeligere enn 
menn!»

Jeg opplever ikke disse 
holdningene som generelt 
representative (og i hvert fall 
ikke like oppe i dagen som 
her), men de finnes altså. Det 
blir problematiske når denne 
mannen jobber med artister, 
ansetter folk, og viderefører 
sine forskrudde holdninger.

Klarer vi å røske opp i 

dette, samt få festivalene til å 
ha mer bevisste strategier, er 
vi på god vei. Men publikum 
møter musikken flere steder, 
og vi må slutte å snyte den 
oppvoksende generasjon for 
gode forbilder som kan 
inspirere dem til å forfølge en 
musikkdrøm. Media har et 
enormt ansvar: Hvorfor stilles 
det ikke krav til en bedre 
kjønnsbalanse på de statlige 
kanalene, både tv og radio 
(kun to av de 50 mest spilte 
musikere på radio i fjor var 
kvinner)? Det bør også være 
en bedre balanse i hva som 
anmeldes, og hvem som 
intervjues. Videre må plate-
selskaper, management og 

bookingbyråer være 
sitt ansvar bevisst, 
og dersom vi alle 
drar i samme 
retning er jeg sikker 
på at vi kan komme 
langt, veldig fort.

Alle kan vinne: 
«En jevnere kjønns-
balanse i musikk-
bransjen er viktig. 
Ikke bare av 
likestillings- og 
rettferdighetsgrun-
ner, men primært 
fordi det er god 
business. 50 prosent 
av musikkforbru-
kere er kvinner, og 
jeg tror vi går glipp 
av omsetningsmu-

ligheter ved å la menn finne, 
utvikle og selge produkter til 
kvinner», sier Kjartan Slette, 
strategisjef i Wimp.

Slette har naturligvis rett, og 
dersom vi fortsetter å snakke 
om kjønn versus kvalitet, er 
det fare for at vi konstruerer 
en allmenn oppfatning om at 
det kun er mulig med enten 
kvalitet eller kjønnsbalanse. 
Skal vi ikke bare en gang for 
alle bli enige om at det ikke er 
noen motsetning mellom 
disse?

Anita Halmøy Wisløff,
medeier og bookingagent i Atomic 

Soul Booking
anita@atomicsoul.no

Se også side 2 og 3  
i Musikkmagasinet

Vi må slut-
te å snyte 
den opp-
voksende 
generasjon 
for gode 
forbilder.

HELSESJEKKEN: Obligatorisk helkropps undersøkelse for alle 
jenter må til, skriver Kari Kjønn Kjos.  ARKIVFOTO: AKTUELL/SCANPIX

Pernille Nylehn spør i sitt 
tilsvar «Om å vite eller tro» 
til meg 20. juni, hvordan jeg 
vet at helkroppsundersø-
kelse kan avdekke og 
forebygge kjønnslemles-
ting? For de fleste er det 
relativt enkelt å forstå at en 
obligatorisk helkropps-
undersøkelse er praktisk talt 
den eneste 
måten å 
avdekke 
kjønnslem-
lesting på. 
Hvordan skal 
man ellers kunne avdekke 
så grove overgrep?

Jentene er ofte for unge til 
å forstå hva som foregår og 
kan ikke melde ifra. Forel-
drene er de som oftest står 
bak lemlestingen og vil 
selvsagt ikke fortelle 
myndighetene om hva de 
har gjort.
 
I Sverige ble det nylig 
avdekket av skolehelse-
tjenesten i Norrköping at 30 
jenter i samme klasse var 
lemlestet! 28 av de 30 
jentene i klassen er utsatt 
for den groveste formen for 
kjønnslemlesting der 
klitoris og kjønnslepper er 
skåret bort og åpningen er 
sydd nesten helt igjen. 

Er dette eksempelet god 
nok dokumentasjon for 
Nylehn på at helkropps-
undersøkelser kan avdekke 
disse grusomhetene? 
Nylehn sier at hun vil ha 
«undervisning og samtaler» 
som virkemiddel mot 

kjønnslemlesting. Uttalel-
sen stiller seg da i rekken av 
særs naive meninger som 
hentyder at bare vi stryker 
folk i risikogrupper med 
hårene, så løser problemet 
seg. Det er nettopp denne 
type holdninger jeg mener 
er et svik mot svært utsatte 
jentebarn.

Helkroppsundersøkelser 
er ikke bare ment til å kunne 
avdekke kjønnslemlesting, 
men kan også hjelpe med å 
avdekke blant annet 

seksuelle 
overgrep. Det 
er derfor 
urimelig å 
hevde at det 
er snakk om å 

undersøke alle for å unngå 
stigma for enkeltgrupper, 
slik Nyhlen gjør.

Til slutt kommer Nylehn 
med det jeg vil karakterisere 
som en meget useriøs 
sammenligning av kjønns-
lemlesting av jenter, og 
omskjæring av guttebarn. 
Som fagperson mener jeg 
hun burde holdt seg for god 
for dette. Ingen land i 
verden har forbud mot 
omskjæring av gutter. Så 
lenge inngrepet blir gjort 
forsvarlig, er det meget liten 
risiko for skade eller trau-
mer. Det vil aldri være 
tilfellet med kjønnslemles-
ting av ei jente, hvor alvor-
lige komplikasjoner, et 
ødelagt seksualliv, skam og 
stigma bare er noen av de 
vanlige konsekvensene. 

Kari Kjønaas Kjos,
leder av helse- og  

omsorgskomiteen, Frp
kari.kjos@stortinget.no

Naiv holdning til 
kjønnslemlesting

Denne type 
holdninger 
er et svik 

mot utsatte jentebarn.

KJØNNS
LEMLESTING
Kari Kjønaas Kjos

Er man uheldig med dobesøket 
under en fotballkamp kan man gå 
glipp av det eneste som skjer i 
matchen. Derfor er det fotball-
supporterens skjebne å alltid være 
tissetrengt.

Mímir Kristjánsson  
i Bergens Tidende

Kvinner som hevder at fødsler 
gjør vondt, har ikke opplevd 
smerter i korsryggen.

Frank Rossavik på Twitter

Det er fristande å spørja kva som 
finst i drikkevatnet i Bergen, eller 
kva dei eigentleg drikk.

Gudmund Skjeldal  
i Morgenbladet 

Bytta kjønn på Facebook og får nå 

reklamer for Aftenposten, kaffe 
og forsikring i stedet for slanke-
operasjoner og botox. 

Marta Hofsøy på Twitter

Om Kulturmannen är ditt största 
problem, då ber jag att få 
gratulera. Finner själv Kapitalis-
ten mer besvärande.

Henrik Johansson på Twitter
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