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Redo föR låNgRodd. Äventyraren sören Kjellkvist vill öka jämställdheten i sverige. därför tänker han ro till Ryssland i sommar.

FoTo: Wim KoTzé

Han tar årorna till Ryssland
– vill ro samtyckeslagen i land
Förra året paddlade han
290 mil för miljöns skull.
Nu tänker äventyraren
och Knivstabon Sören
Kjellkvist ro till Ryssland
– för jämställdheten.
Främsta målet är att ro i
land samtyckeslagen i
Sverige.

Row to Russia for Equality
kallar Sören Kjellkvist sitt
äventyr. Det första roddtaget
tar han 7 juni, vid Sjöhistoriska museet i Stockholm där
han medverkar i festivalen
Stockholm Outdoor 2014.
I en osänkbar och självlänsande Vagabond 4.7, med
rullsits där benkraften utnyttjas maximalt, tänker han
sedan ro över Östersjön via
Åland ända till ryska gränsen
inne i Finska viken.
– Jag tänker inte ha med
mig några pengar den här
gången heller, jag vill visa att
det är möjligt att ekoturista
och njuta av det enkla livet.

All mat tar jag med hemifrån.
Det går tyvärr inte att livnära
sig på fiske, eftersom Östersjön är så förorenad, säger
Sören Kjellkvist.
Men fiska vill han gärna
göra i alla fall, om inte annat
så för att bättra på sitt gäddrekord:
– Den största gädda jag
lyckats dra upp hittills var på
sju kilo, nu vill jag slå det. Det
blir catch & release förstås,
allt jag fångar slänger jag tillbaka i havet igen.

Ror för jämställdhet

Förra årets kajakäventyr hade
fokus på miljön och nedsmustningen av Östersjön. I
år handlar det om jämställdheten – eller snarare om hur
ojämställda vi fortfarande är
i Sverige.
– Sverige borde vara ett föregångsland när det gäller
jämställdheten mellan könen.
Vi hade den rollen tidigare,
men så är det inte längre.

”Att inte stå för
jämställdhet är
obegripligt”
Skillnaderna mellan könen är
fortfarande otroligt stora. Det
märks på många områden,
exempelvis idrotten, skolan
och det sociala, med alla förutfattade meningar om hur
pojkar respektive flickor ska
bete sig. Det begränsar ju bådas möjligheter att utvecklas.
Vill få igenom ny lag

Sören Kjellkvists främsta mål
är att få igenom den så kallade
samtyckeslagen, en lag som
stadgar att sex med den som
inte frivilligt deltar är ett brott.
– De här våldtäktsdomarna där förövarna går fria upprör mig oerhört mycket. Det
är uppenbart att vi har ett
synsätt och en lagstiftning
som är helt barock, säger han.

– En vanlig reaktion hos
den som utsätts för våldtäkt
är att man lamslås, blir passiv.
I dag kan det tolkas som om
man gått med på att ha sex.
Med samtyckeslagen blir det
tydligare att ett nej faktiskt
betyder nej. Flera andra länder har redan stiftat den här
lagen, nu är det hög tid att
även Sverige gör det!
Sören Kjellkvist tycker att
alla människor borde vara
feminister.
– Att inte stå för jämställdhet är obegripligt.
Men vem är det som står
för marktjänsten när du är
ute och ror?
– Det är min fru. Men övrig tid är det jag som sköter
det mesta i hemmet, eftersom
jag jobbar hemifrån. Min fru
stödjer mig i detta, det skulle
inte fungera annars.
Han ser fram emot sommarens äventyr, som lär bli
en rejäl utmaning.
– Men roddbåten är kon-

struerad för rodd i oskyddade vatten med höga vågor
och kraftiga vindar. Jag är
otroligt sugen på att lära mig
hur den fungerar i svåra förhållanden.
Förra året var du nära att
dö, blir det farligt nu också?
– Nja, det blir nog ganska
likvärdigt. Problemet med en

öppen båt är att man inte har
någonstans att ta skydd om
det blir oväder. Men jag får
förlita mig till utrustningen,
mina egna krafter och försöka prestera på toppen av
min förmåga.
Inger Nilsson
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Professionell äventyrare

Ålder: 39 år
Bor: på landet i Knivsta kommun, med fru, 11-årig dotter
och 18-årig bonusson.
Intressen: allt som har med friluftsliv att göra, även meditation och qigong.
Sysselsättning: driver två egna företag, Kgcomputing och
Qigongpasset.
Övrigt: Har gått peak adventure academys utbildning för
professionella äventyrare. Fick stipendiet ”Årets äventyr
2013” för kajakpaddlingen längs norska kusten.
Blogg: på meningenmedlivet.nu kan du följa hans äventyr
och ta del av hans tankar om livet. Under kajakpaddlingen bjöd han på dagliga miljötips, under rodden kommer det att bli regelbundna inlägg om jämställdheten.

