ARTIKEL

Heather Fraser – Konferens med Human Animal Research Network vid Sydney Universitet.
Foto: Human Animal Research Network

”Kattmän” har en positiv
effekt på hela samhället
Män som gillar katter har traditionellt setts som omanliga, men en förändring
är på gång. Allt fler män skaffar katt och står upp för sitt val. ”Kattmän” har
till och med blivit ett forskningsobjekt i Australien.
TEXT: ANNA STERNFELDT

Dr Heather Fraser, universitetslektor i socialt arbete vid Flinders Universitet, Adeleide har under flera år jobbat med olika projekt om djurs
inverkan på människor.
Under de olika projekten uppmärksammade Heather att det hela tiden handlade om kvinnor och hon blev nyfiken på att se närmare på
vilken betydelse djur har för män. Det var då hon upptäckte att allt fler
män skaffar sig katt och även står upp offentligt för att de gillar detta
självständiga och personliga djur. Så tillsammans med kollegan Kate bestämde sig Heather för att undersöka fenomenet ”kattmaskulinitet” för
att bättre förstå vilka kattmännen runt om i världen är.
- Projektet har lett oss till hjärtevärmande historier om män och katter som sträcker sig över klass, kultur och nationsgränser. Med tanke
på den mängd material som läggs ut på sociala medier, och andra online-kanaler, är vår strategi ”diskret” på så vis att vi använder uppgifter
som redan produceras i det offentliga rummet. Det är ju också så att det
främst är tack vare just social media som kattmännen har fått ett forum
där de kan mötas och stötta varandra, säger Heather.
Med ett skratt lägger hon till:
- Det är ingen tillfällighet att både Kate och jag älskar
katter och tycker om att studera dem och deras
inverkan på andra, inklusive våra manliga sambos.

Kulturell förändring

Heather säger att det är spännande att se den kulturella förändring som
håller på att ske, framförallt hos unga män som står upp för sitt svärmeri
för katter, vilket även bidrar till bejakandet av andra vänligare och mer
eftertänksamma egenskaper.
- Det här representerar en mer positiv inkluderande maskulinitet
som behövs för hela vårt samhälle, med tanke på de effekter som en mer
aggressiv manlighet har. Kattmännen utmanar den traditionella mansrollen och ett ökat antal kvinnor ser dem inte alls som veklingar utan
som sexiga. Dessa män kan visa sig i skilda miljöer, och en underbar
historia är den om kattmannen i Aleppo, som mitt i krigets dårskap driver ett hem för 100 katter.

Hoppfulla tecken

Den aggressiva manlighet som Heather relaterar till kallar hon för ”toxisk”. Hon menar att det är den slags manlighet som är farlig och har
skadliga effekter för andra, såväl män, kvinnor, barn som djur.
- Det är en typ av manlighet som uttrycker hat mot katter
och ser det som kul att döda dem, som en sport. Och motsatt, att vänlighet mot katter är löjligt. Länken är väl etablerad
mellan grymhet och våld mot människor och djur. Enkelt uttryckt, en form av förtryck gör ett annat förtryck enklare, och
därför ger kattmännen oss hoppfulla tecken.
Men Heather menar samtidigt att man ändå ska vara försiktig med att överskatta kattmännens vänlighet. Mer forskning behövs för en klar korrelation.
- Vi ska här kunna ge mer klara besked när vårt projekt är klart i
mitten av 2017.
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Om du är intresserad och vill veta mer är du välkommen att
mejla Heather Fraser: h.fraser@flinders.edu.au
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