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• Sydafrika har flest anmälda våldtäkter per capita av alla länder som är anslutna till Interpol.
• Det uppskattas att 500 000 våldtäkter begås
årligen i Sydafrika.
• En av tre flickor blir våldtagna innan de fyller
18.

• En av fyra sydafrikanska män har
våldtagit en kvinna eller flicka någon
gång, enligt en studie av Vetenskapsrådet (MRC) med 1738 sydafrikanska
män i provinserna från KwaZulu-Natal
och Eastern Cape.

Dumisani Rebombo försöker få unga
män att engagera sig mot det sexuella
våldet. Arthur Shabamgu är en av dem.

våldet

”

• I Sydafrika finns en företeelse som kallas
jack-rolling, vilket innebär att ungdomar
kastar sig över de första flickorna de får syn
på. Det finns också så kallade korrektionsvåldtäkter – lesbiska kvinnor blir våldtagna
för att ”konverteras” till heterosexualitet.

Unga män som deltar i One Man Cans arbete
tittar på en fotbollsövning som går ut på att
lära sig mer om hiv och jämställdhet.

Sandile Convenience Shuma, Busie Nduiovu,
Tsakani Chauke deltar alla i workshopen. De
säger alla att de lever i ett extremt ojämställt
samhälle. När Sandile har lärt sig att han har
rätt till en kvinna, har Busie och Tsakani lärt
sig att de inte ska säga nej till en man.

förstått att vi inte kan fortsätta att praktisera den här kulturen”
– Jag kände skam efteråt
och nästa dag rapporterade de
andra två killarna till resten i
fotbollslaget att uppdraget var
utfört. Alla klappade händerna,
som om vi hade gjort något rätt.
Trettio år senare sökte han
upp kvinnan. Han ville be om
förlåtelse.
– Hon började gråta och sa
att hennes liv aldrig hade blivit
detsamma igen. Hon hade haft
mardrömmar och kunde fortfarande bli stel när hennes man
rörde vid henne. Hon sa att hon
skulle försöka förlåta mig, men
bad mig att jag aldrig göra det
igen mot någon och inte tillåta
min son att agera så.

”Förändrade mitt liv”
Dumisani Rebombo bestämde
sig för att på heltid jobba för att
förhindra att unga män gör det
som han själv en gång gjorde.

När jag var
i 18–19-årsåldern brukade
jag slå flickvänner.

Mavhayiso Iloyd Zitha har
ändrat inställning till våld.

I Buschbuckridge anordnar
One Man Can aktiviteter såsom
fotbollsträningar och workshops. Den här dagen befinner
sig 40 personer i en möteslokal.
Där pågår en workshop, den här
gången för både män och kvinnor. På väggarna sitter stora papper med ritade ”streckgubbar
”och ”streckkvinnor”. Bredvid

dem ska deltagarna skriva vilka
olikheter det finns mellan könen
från födseln och sedan vad samhället och familjen har lärt dem.
– Skriv äktenskap, en kvinna
får höra att hon ska gifta sig, säger en kille och pekar på lappen
med rubriken ”Jag blev lärd att
vara såhär”.
Vid streckgubbarna skrivs:

vara modig, ha många partners,
valla boskap, dricka öl. Och
vid streckkvinnorna: laga mat,
städa, föda barn, ha tålamod.
De diskuterar normer, traditioner och kultur. Pratar om
hur djupt rotat det är och att
det i flera av byarna finns olika
ritualer kring sexualitet.
Arthur Shabamgu, som idag
är 27 år, fick som barn genomgå
ritualer i samband med ”Initiation school”, vilket sker när en
pojke blir omskuren. Han skulle
lära sig att bli en man, att tuffa
till sig, visa att han kunde stå på
egna ben och kämpa.
– Jag skulle vara ute i bushen
en tid, bland vilda djur som
ormar och lejon. Det är väldigt
farligt, vissa dör när de är där.
Jag var nio år, bara en liten
pojke. Jag ville inte göra det,
men min familj tvingade mig,
annars skulle folk undra vilken

sorts man jag var, säger han
och berättar att han också blev
slagen för att lära sig att livet är
smärtsamt och för att bli stark.
När Arthur Shabamgu var 23
år kom han i kontakt med One
Man Can. Han började jobba för
projektet, men på den tiden såg
han det bara som ett jobbtillfälle, det handlade om pengar.
– Men det förändrade mitt liv.
Idag ser jag saker från ett annat
perspektiv, när det gäller genusfrågor, hälsa och relationer,
säger han. Det har varit utmanande att få min familj att förstå,
men idag skäms jag inte över att
stå framför människor och prata
om de här frågorna. Jag försöker vara en förebild. Jag har en
åttaårig son som inte ska behöva
gå igenom samma saksom jag
gjorde. Jag ska lära honom att bli
en annan sorts man.

Maria Hagström

