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På Sverigebesök. 

Monica Lewinsky blev känd i hela världen på det 
brutalaste av sätt. ”Det fanns stunder när döden 
framstod som den enda utvägen”, berättade hon under 
ett Sverigebesök på fredagen, då hon prisades för sitt 
arbete mot näthatet. 

Näthatet kan få grymma konsekvenser. I september 2010 
drev det den tonårige Tyler Clementi att hoppa från George 
Washingtonbron i New Jersey. För Monica Lewinsky blev 



händelsen en obehaglig påminnelse om hennes eget liv 
under 1990-talets sista år. 

– Det fanns stunder när döden framstod som den enda 
utvägen, säger hon. 

Clementis självmord gjorde att Lewinsky beslöt sig för att 
bryta en decennielång tystnad, och så småningom började 
hon använda sin egen berättelse för att kämpa mot hat och 
hot i sociala medier. 

Monica Lewinsky blev på ett brutalt sätt känd i hela världen 
av skäl som var sämre än de flesta man kan föreställa sig: 
som praktikanten som hade ett förhållande med USA:s 
president Bill Clinton. 

– Inte en dag går utan att jag påminns om mitt stora misstag 
att bli kär i min chef när jag var 22. Jag är den enda över 40 
som inte vill bli 22 igen, sade Lewinsky under ett 
seminarium i Stockholm på fredagen. 

Hon var bjuden till Sverige av affärsnätverket Klara K för att 
motta det nyinstiftade Pingvinpriset för sin aktivism mot 
näthat. 

– Det var första gången en nyhet spreds stort på nätet. För 
mig personligen innebar det att jag över en natt gick från att 
vara anonym till att bli förödmjukad över hela världen. 

Hon blev stämplad som ”hora”, ”slampa”, ”fet” och – 
presidentens beryktade ord – ”den där kvinnan”, berättar 
hon. 

– Det var lätt att glömma att ”den där kvinnan” var en 
person med känslor. 



På den tiden fanns inte sociala medier, och nätmobbning 
var inte ens ett begrepp, men det fanns ryktessajter och 
chattgrupper, och mejl kunde spridas brett. 

Monica Lewinsky förlorade sitt rykte och sin värdighet och 
var nära att förlora sitt liv. 

Men det fanns hopp, visade det sig, och det ville Monica 
Lewinsky förmedla i sitt anförande på fredagen. 

Hennes resa ut ur förödmjukelsens förtvivlan har varit lång, 
skakig och med många hinder, men så här långt har hon 
kommit. Hon står på fastare mark, och hon vill åstadkomma 
förändring. 

– Det är dags att ingripa på nätet och i vår kultur. Vi har en 
empatikris och behöver odla vår medkänsla. Skam överlever 
inte empati. 

– Sociala medier kan riva ned oss, men de kan också bygga 
upp oss. 

Så, ja: Monica Lewinsky finns på Twitter. 
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