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Projektet One Man Can håller workshop där genusfrågor diskuteras,
för att i förlängningen minska det
sexuella våldet.

Männen tar strid mot
Sexuellt våld ett enormt samhällsproblem i Sydafrika: ” Vi har
sydafrika En våldtäkt i minuten – så ofta utsätts en kvinna
eller flicka för våldtäkt i Sydafrika. Där är det sexuella våldet ett stort samhällsproblem och en av fyra män erkänner
att de har våldtagit.
På många håll har män börjat ta upp kampen mot våldet.
Dagens ETC besöker Bushbuckridge, på den fattiga sydafrikanska landsbygden, där projektet One Man Can förändrar
mansnormer.
Problem löses bäst med våld.
Det fick Mavhayiso lloyd Zitha,
27 år, lära sig när han växte upp.
Också att kvinnans plats är vid
spisen och att mannen har rätt
till hennes kropp när han vill.
Hans kvinnliga jämnåriga kamrater fick däremot lära sig att de
aldrig ska säga nej till en man.
– När jag var i 18-19-årsåldern brukade jag slå flickvänner. Jag brukade också ta hem
tjejer till mitt hus, på den tiden
visste jag inte vad en våldtäkt
var, säger han.

Mavhayiso lloyd Zitha
historia är långt ifrån ovanlig. I
Sydafrika är våldet mot kvinnor
ett stort samhällsproblem och
antalet våldtäktsfall är bland de
högsta i världen.
Det försöker organisationen
Sonke Gender Justice ändra
på, genom påverkansmöten
för unga män på landsbygden,
där fattigdom och våld är stora
problem. I projektet One Man
Can jobbar män med andra män
för att skapa ett mer jämställt
samhälle.

– Sedan One Man Can kom
hit kan jag se en förändring i
vårt område, inte minst hos mig
själv, säger Mavhayiso lloyd Zitha. Människor utmanar nu vissa
normer. Vi har förstått att vi inte
kan fortsätta att praktisera den
här kulturen. Idag vet jag vad en
våldtäkt är och jag ska aldrig slå
en flickvän igen.

Vill ändra mansnormer
Mavhayiso lloyd Zitha bor i
Bushbuckridge, i provinsen
Mmpumulang i nordöstra Sydafrika. Här är arbetslösheten
stor och det finns en frustration
bland befolkningen som anser
sig vara bortglömd av regeringen. Nyligen har här pågått
protester i form av vägblockader för att få staten att hjälpa
dem att dra vatten till husen.
Som det är nu måste kvinnor
bära tunga vattendunkar längs

vägarna från gemensamma vattenpumpar.
– Man kan sätta genusglasögon på det här med vattnet,
säger Dumisani Rebombo som
leder projektet One Man Can i
Bushbuckridge. Det är kvinnor
som lagar mat, därmed är det
också kvinnor som ska se till
att det finns vatten hemma. Om
mannen kommer hem, är hungrig och törstig och det inte finns
vatten blir han upprörd. Det går
att koppla våld i hemmet även
till vattenbrist.

Sökte upp offret
För 20 år sedan började
Dumisani Rebombo arbeta med
jämställdhetsfrågor. Han insåg
snart att om en förändring ska
ske i samhället då handlar det
inte bara om att stärka kvinnor,
det handlar framförallt om att
förändra mansnormer.

Dumisani Rebombo växte
upp i ett hem som inte hade
lika tydliga könsroller som de
flesta hem i byn. Han hjälpte
till hemma, precis som hans
systrar, och han ifrågasatte
könsstereotyper. Det ledde
till att många tyckte att han
inte var tillräckligt mycket
man och han blev mobbad.
När han var 15 år ansåg två av
hans fotbollskamrater att han
måste bevisa att han var man,
genom att tillsammans med
dem våldta en tjej i byn. Då
skulle han bli accepterad och
de skulle lämna honom i fred.
Efter tre månader gav han
efter för trycket.
– Jag var rädd och än idag vet
jag inte om jag hade erektion
eller inte, men jag minns att jag
låg ovanpå henne. Oavsett så
deltog jag i en gruppvåldtäkt,
berättar han.

