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Testiklarnas herravälde
iljöpartiet lär ha lämnat in en riks-
dagsmotion med krav om att det ska
vara förbjudet att använda djur i

porrfilmer. Det är förnedrande för djuren, häv-
dar man. Vore det inte mer naturligt att för-
bjuda tjejer att deltaga i sådana filmer? Jag kan
omöjligt tro att det är samlag mellan män och
kossor som är så upphetsande och så vanligt
förekommande att djurvänner motionerar om
det. Nej, det som får gubbarna att drägla fram-
för datorn är kvinnornas förnedring. På sam-
ma sätt som det tydligen är oerhört upphets-
ande med gruppsex och andra variationer som
visar mäns oinskränkta makt.

På samma sätt som den lätta tillgången till
spel skapar spelberoende, så att det har upp-
rättats speciella kliniker för att bota detta,
börjar det nu dyka upp kliniker som ska bota
sexberoende män. Datorerna har gjort det allt-
för enkelt att hitta porren. Det räcker med ett
klick på tangentbordet och alla porrmaffians
frestelser ligger framför dem. Till en början

räcker det säkert med att ett naket bröst för att
bli upphetsad, men sen går de vidare till
gruppsex, lesbisk sex, analsex och därefter är
det nog inte så långt till barnpornografi och -när andra stimulantia inte räcker till - till
samlag mellan drogade tjejer och djur (hur det
nu går till).

Varje år importeras en miljon sexslavar till
Västeuropa. Det måste betyda att många milj-
oner europeiska män utnyttjar dem, annars
vore det inte lönsamt för maffian. Politiker,
företagare, fackföreningsfolk, unga killar på
svensexor ... och alla de andra, så snart tillfälle
till ett bordellbesök bjuds. Lilja och hennes
olyckliga medsystrar får lida för att så många
vanliga män inte kan behärska sin sexualdrift.

Detta är naturligtvis ingen ny företeelse. På
Frödings tid vimlade det av bordeller i Upp-
sala. Vill du veta mer om sexualmoralens - för
att inte säga omoralens - historia, kan du gå
till Hjördis Levins bok Tesfiklnrnns lrcrrnarilde
(Akademi li tteratu r, 1986).
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