Noen tall
Noen tall

I USA alene tjener pornoindustrien 13,3 milliarder dollar årlig på sine filmer.
(Til sammenligning; mer enn hva Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo!,
Apple, Netflix og Earthlink tjener tilsammen årlig.)
På verdensbasis er tallene beregnet til omtrent 57 milliarder dollar årlig.
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I snitt gis det ut 11.000 pornografiske filmer årlig. Det er 20 ganger flere enn
vanlige kommersielle Hollywood-filmer.

Hilde Bjørnstad

Det finnes 420 millioner nettsider med pornografisk innhold på verdensbasis.
(266 nye pornosider opprettes hver dag.)
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72 millioner (enkeltmennesker) besøker pornosider på nettet hver måned.

”Your enjoyment of a product does not erase the suffering that went
into creating that product” – One Angry Girl

25% av alle søk på nett er pornorelatert
90% av barn og unge i alderen 8-16 år har sett porno på nettet.
Gjennomsnittsalder for første eksponering for nettporno er 11 år.
Største gruppe som bruker nettporno er mellom 12 – 17 år.

(hentet fra www.stoppornculture.org/stats-and-studies)
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Fantasi ?
Fantasi ?

Fantasier foregår inne i et individs hode og skader ingen.
Når du ser en kvinne bli penetrert av tre menn mens hun gråter, så er det en
kvinne som blir penetrert av tre menn mens hun gråter.
Det er ekte mennesker du ser på skjermen. Det er ingen fantasi.
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Bøker:
Gail Dines: Pornland (2010)
Robert Jensen: Getting Off – Pornography and the End of Masculinity (2007)
Sheila Jeffreys: The Industrial Vagina (2009)
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Anbefalt

Anbefalt

www.stoppornculture.org
www.oneangrygirl.net
www.antipornography.org
www.againstpornography.org
http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornographystatistics.html
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La være å se på porno
hvis du ikke liker det…

La være å se på porno
hvis du ikke liker det...

Porno gjennomsyrer media og hele vår kultur. (musikkvideoer, reklame, film,
blader, spam)

Pornografiske fremstillinger finnes på buss-stopp, reklame-billboards, på tv
etc. Hvor er mitt frie valg til å ikke se dette?
Vi må forholde oss til andre mennesker som bruker porno.
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Porno er frigjørende
for kvinner?
Porno er frigjørende for kvinner?

The images that we reenact over and over again have absolutely nothing to do
with our personal sexuality. I would say that what’s shown is basically -- it’s
not revolutionary, it’s not different, it’s the same old, same old, it’s women in
uncomfortable positions pretending they feel good, and what’s revolutionary
about that? What’s liberating about that?”
-Porno-aktør: Sarah-Katherine, intervjuet av Chyng Sun, dokumentarfilmskaper.

Hva kan vi gjøre?
Hva kan vi gjøre?

Søke mer kunnskap om pornoindustrien
Ta aktivt avstand/slutte å bruke porno.

Vise motstand ved å utfordre ”vedtatte sannheter” om porno. Snakk om det.
Arrangere anti-porno foredrag. Bruke vårt materiell.
Organiser deg! (meld deg inn i KF)
Girlcott/boycott medier,firmaer og produkter som fremmer porno.
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Kan porno forbys?

Kan porno forbys?

Et forbud mot porno vil ikke gjøre noe med etterspørselen, og er vanskelig å
håndheve da internett ikke følger landegrenser.
Vi fokuserer på opplysning, undervisning og ønsker at folk skal reflektere over
porno og egen seksualitet.
Forhåpentligvis vil mange ta avstand fra porno og aktivt vise motstand mot
pornoindustriens undertrykkelse.

Kvinnene velger jo å
delta i porno selv

Kvinnene velger jo å delta i porno selv

Hva er et fritt valg?
Dette er de 6 vanligste veiene inn i pornoindustrien:
Seksuelle overgrep i barndommen
Hjemløshet/fattigdom
Rusmisbruk
Trafficking
Filmet uten samtykke

Mye av pornoen på nett har medvirkende som prøver å komme seg ut av
industrien, eller som aldri har samtykket til at bildene/filmene skulle legges
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Porno er
ytringsfrihet!
Porno er ytringsfrihet!

Hore/madonnakomplekset
Hore/madonna-komplekset

Ytringsfrihet for hvem?

Kvinnene i pornoindustrien er døtre, søstre, mødre, venninner, kjærester,
mennesker med håp, drømmer, behov. Som meg og deg.

Porno er en kjempeindustri som profitterer på fremstilling og utnytting av
andre, og har ingenting med individets rett til å ytre politiske meninger.

De færreste ønsker at egne døtre skal havne i sexindustrien, hvorfor er det
greit at andres døtre utnyttes?

Ytringsfriheten har ikke en egen klausul som heter ”frihet til å objektivisere
og selge kvinner”.

Vi vil påstå at få menn ønsker å være i et forhold med en kvinne i
pornoindustrien, men synes det er greit å bruke porno. Dette er en måte å
sette opp et skille mellom bra og dårlige kvinner.
Dette kalles hore/madonna-komplekset. En gruppe kvinner som er til for
bruk-og kast, en annen gruppe kvinner en kan leve ”anstendig” med. Det
handler i bunn og grunn om en manglende evne til å se kvinner som hele og
fullverdige mennesker.
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Selvfølgelig er jeg
imot trafficking, men
det har ingenting med
porno å gjøre…

Selvfølgelig er jeg imot trafficking, men det
har ingenting med porno å gjøre…
De tre største industriene i verden er narkotika, våpen og menneskehandel.

75% av ofrene for menneskehandel havner i sexindustrien. Sexindustrien
består av porno, stripping og prostitusjon.
Porno øker etterspørselen for prostitusjon.
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Kvinner bruker også
porno

Kvinner bruker også porno

At kvinner bruker porno betyr ikke at pornoen ikke er undertrykkende.

Men hvorfor ikke større økning i porno som viser kvinner som mishandler/
nedverdiger menn?
Seksualiteten vår er plastisk, den formes av stimuli og den kulturen vi vokser
opp i. Det er ikke så rart at kvinner lærer å koble sin nytelse opp mot
dominans/undertrykkelse.
Selv om kroppen vår reagerer/tenner på disse bildene, betyr det ikke at
pornoindustrien ikke er problematisk.
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Kvinner tjener mer
enn menn i porno, det
må jo være bra?
Kvinner tjener mer enn menn i porno,
det må jo være bra?

Det er sant at porno og sexindustrien er en av få industrier hvor kvinner
kan tjene mer enn menn. Det betyr ikke at det er slik at alle kvinner i porno
tjener gode penger.

Porno og prostitusjon
er ikke samme sak
Porno og prostitusjon er ikke samme sak

Pornografi kommer av det greske ordet porne som betyr hore og grafi som
betyr å skrive.

Aktørene får betalt for å ha sex, det er definisjonen på prostitusjon. Porno er
prostitusjon, eneste forskjellen er at et kamera er tilstede.

En gjennomsnittlig ”karriere” i bransjen varer i 3-6 måneder.

Hva sier det om verdensøkonomien når en av få muligheter for kvinner til å
tjene mer enn menn, er hvis hun kler seg naken og har sex med fremmede?
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Jeg bruker bare
gratis porno
Jeg bruker bare gratis porno

Du presser etterspørselen selv om du ikke betaler. Hvert klikk gir informasjon
til industrien om hvordan og hva de skal produsere, og hvordan de skal lokke
deg inn på betalingssider.
Og hvem er det gratis for?
Du har ingen kontroll på hvilken omkostning det har vært for de som er med.
Du vet heller ikke om de som medvirker i filmene gjør det frivillig.
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Porno er viktig for
at menn skal få utløp,
minsker voldtekter…

Porno er viktig for at menn skal få utløp,
minsker voldtekter…
Hvis dette argumentet holdt mål, ville vi sett en rask nedgang i overgrep og
voldtekter, i takt med økt tilgang på porno.
Indirekte sier dette argumentet at menn ikke har kontroll på sin kropp og
sine lyster, hvis de ikke får pornoen sin, går de amok og voldtar.
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Du er bare prippen og
mot sex
Du er bare prippen og mot sex
Porno og sex er ikke det samme.
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Hva med gay/queer
-porno?

Hva med gay/queer -porno?

Dessverre er det slik at mesteparten av lesbisk og homofil porno er laget med
den samme dominans/undertrykkelse-dynamikken som en finner i heterofil
porno. Vi mener at sex kan eksistere uten en hierarkisk struktur, der en part
har makten over den andre. Derfor gjelder all vår kritikk av pornografi også
for disse sjangerne.
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Hva med feministisk
porno?
Hva med feministisk porno?

Definisjonen på feminisme er ikke ”alt en kvinne gjør fordi hun har lyst”...
Feminisme handler om å jobbe for sosiale og politiske rettigheter for kvinner
som gruppe.
Pornografi er ikke veien til likestilling for kvinner.
Fokus på å lage ”bra porno” er en måte å ikke ville forholde seg til hvor
problematisk pornoindustrien er her og nå.

Jeg kan skille porno
fra mitt sexliv…

Jeg kan skille porno fra mitt sexliv…

Mediene via reklame og musikkvideoer har brøytet veien for å bringe porno
inn i det private liv. Slik er det vi anså som ”hardcore porno” for 20 år siden
nå allmenngjort og akseptert
Reklameindustrien bruker milliarder hvert år på å påvirke oss, de hiver ikke
penger ut av vinduet, de gjør det fordi de vet at det fungerer.

På samme måte påvirker porno vår seksualitet, og hva vi tenner på endrer seg
i takt med hva vi tilfører av stimuli.
Alle medier påvirker oss, hvorfor har vi aldersgrenser på filmer og dataspill?
Hvorfor skulle porno som medieform være annerledes?
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Alle menn bruker
porno og det er
naturstridig å kjempe
Alle menn bruker porno og det er
naturstridig å kjempe imot…

Porno er ikke en del av den periodiske tabell, det er ikke en livsnødvendighet.

Voldtekt, mord og incest har alltid forekommet i menneskets historie, burde vi
slutte å motkjempe dette også?
Det finnes menn som har tatt et informert valg om å ikke la porno forme og
ødelegge deres seksualitet.
Det finnes menn som nekter å støtte en industri som utnytter kvinner og
nedbryter menneskelig seksualitet
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Amatør-porno må jo
være greit?

Amatør-porno må jo være greit?

Mesteparten av amatør-porno er ikke laget av amatører. Det er industrien
som har stylet filmene sine som ”hjemmelaget”.
Hvis privatpersoner laster opp egne filmer tar de store pornoselskapene
profitten og eier filmene/bildene av deg for alltid. Du har null kontroll på
spredning av materialet.
Endel av filmene er lastet opp uten samtykke fra de som er filmet.

I desember 2012 ble en mann dømt for å hatt seksuell omgang med en 13
år gammel jente. Han la ut en film av henne på et pornonettsted og den ble
dermed spredt til minst ni andre steder. På en av disse sitene er filmen sett 30
000 ganger. Politet er helt maktesløse i å få den fjernet.
(Asker og Bærum tingrett)
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