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INTERNATIONELLA KVINNODAGEN

Kvinnodagen bjöd på två starka
föreläsningar
Succé blev det för det digitala firandet av Internationella kvinnodagen i Trollhättan. Dagen innehöll två starka föreläsningar och
bakom evenemanget stod Integrationsforum mot rasism,
Trollhättans stad och ytterligare 16 organisationer.
Av Lisbeth Bengtsson

Fakta: Våld i nära relation
Våld i nära relation kan vara flera
saker. Ibland är det en partner som
utsätter. Ibland är det andra släktingar.
Det kan också vara barn som utsätter
sina föräldrar. Våldet kan vara både
psykiskt, fysiskt, sexuellt och
ekonomiskt.
Är du utsatt, kontakta Enheten mot
våld i nära relation!
E-post: frittfranvald@trollhattan.se
Telefonnummer: 0520-495400
Hemsida:
http://www.trollhattan.se/valdinara
Du kan få hjälp med: Stödsamtal,
skydd, tillfälligt boende, ekonomisk
hjälp. Du kan vara anonym om du vill.
Inga avgifter. Inget journalförs.
Enheten mot våld i nära relation finns i
Trollhättan men har avtal med flera
kommuner i Fyrbodal – Vänersborg,
Lilla Edet, Bengtsfors, Dals Ed,
Mellerud, Åmål och Färgelanda. Inom
enheten finns också ett Barnahus. OBS!
Vid akut fara, ring alltid 112.

MAGDA AUGUSTSSON, KURATOR PÅ TROLLHÄTTAN
STADS ENHET MOT VÅLD I NÄRA RELATION. (BILD:
PRIVAT)
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Först ut var Magda Augustsson, kurator på Trollhättans stads enhet mot våld
i nära relation. Hon konstaterade att mäns våld mot kvinnor är ett jättestort
samhällsproblem, där alla kan vara utsatta.
”97 procent av de som misstänks är män”, förklarade hon.
”En av fem ungdomar 16 – 24 år är utsatta för våld i nära relation. Äldre
utsätts också, för våldet går inte i pension, och personer med
funktionsvariationer är särskilt utsatta.”
Vad är då våld i nära relation? ”Ett mönster från subtila handlingar till
allvarliga brott som kan sluta med mord”.
Under 2020 dödades 16 kvinnor av sin partner och under 20 år har 331
kvinnor mördats av den som de var tillsammans med och litade på.
Våldet kan se olika ut. Men konsekvensen blir att kvinnan bryts ner mer och
mer. Våldet normaliseras och blir en del av vardagen, samtidigt som det blir
grövre.
Kvällsföreläsningen hölls av Linnéa Claeson, jurist, handbollsproffs,
debattör och en stark röst för kvinnors rättigheter.
Hennes föreläsning blev mer av ett samtal med Antidiskrimineringsbyråns
kommunikatör, Nora Emanuelsson, som höll i trådarna på ett utmärkt sätt.
Linnéa Claeson inledde med några av de fruktansvärda ord hon får på mejl
och några av de vidrigheter som vissa män vill göra med henne.
”Jag står för mänskliga rättigheter, civilkurage och medmänsklighet och
detta är vad jag får”, sa hon.
Kampen för kvinnors rättigheter kan inte föras enbart av kvinnorna själva,
anser Linnéa Claeson.
”Kvinnor har pratat och vittnat om ojämlikhet så länge. Nu behöver vi svar:
Vad gör vi åt det?”
Hon ser pojkar och män som allierade i kampen, men önskar att dessa ska
växla upp och gå från ord till handling.
”Männen är välkomna! De är behövda. Många män är beredda att stå upp för
det som är rätt. Men vi vill se lite mer mod och action från grabbarna.”
Våld i relationer bland ungdomar bekymrar Linnéa Claeson.
Både pojkar och flickor hör av sig till henne med frågor om strypsex och
hårda tag: ’Måste jag slå min tjej?’ ’Min kille gör slut om jag inte går med på
analsex.
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Kvällen avslutades med frågor från publiken.
132 användare spridda över landet, deltog i Linnéa Claesons föreläsning, till
exempel från Västerbotten och Gotland. Förmodligen deltog fler personer,
eftersom flera fritidsgårdar hade kopplat upp sig.
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