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  Linda Dackemo.

Varje år görs 200 –300 anmälningar frånmän som blivitutsatta förmisshandel i närarelationer
I en femtedel av allt 
relationsvåld i Sverige är
mannen den utsatta, visar ny
forskning.
– Ofta finns ingenstans för
utsatta män att vända sig,
säger Linda Dackemo, från
Luleå tekniska universitet
som skrivit en uppsats om
kvinnors våld mot män.

Vanligtvis är det kvinnor som misshandlas av sina män. Ett utvecklat
skyddsnät finns för att stötta dem och en specialskriven
kvinnofridslag kom till för drygt tio år sedan. Kvinnovåldet
debatteras frekvent i media.
Men om män som blir misshandlade av sina kvinnliga partners är det
tyst. Av allt rapporterat relationsvåld i Sverige är en femtedel
utsatta män, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet.
– Kvinnovåld är fruktansvärt på alla sätt, men det är inte det enda
våldet som förekommer i relationer. Regering, socialtjänstlagen,
Sveriges domstolar – alla reglerar hur kvinnovåldet ska bekämpas,
men det borde finnas en könlös fridslag, säger Linda Dackemo som i
sin uppsats intervjuat tolv män om deras utsatthet och om vilket
stöd de har fått.
 
Möts av skratt och hån
Hjälpen är obefintlig, berättar samtliga män som deltagit. Flera har
mötts av skratt och hån när de försökt göra en polisanmälan. Av
socialtjänsten blir de ofta misstrodda.
Linda Dackemo har märkt av en stor kunskapsbrist på flera håll. 
– Mansmottagningarna som hjälper våldsamma män borde även
erbjuda utsatta män hjälp. Men det finns för lite kunskap när

”Tillslut ville jag inte leva längre” | Wendela | Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/wendela/article16260343.ab?service=print

1 av 2 2013-02-23 08:16



© Aftonbladet

situationen är omvänd, säger hon och fortsätter: 
– Det är så tabubelagt att många män inte vågar anmäla eller be om
hjälp. Och de få som vågar får sällan tillräckligt med stöd eftersom
varken polis eller socialtjänsten har tillräckligt med kunskap. 

Monica Karlstein

Här finns hjälp att få:
Uppsala Mansjour:
uppsalamansjour.se
Strängnäs genusfria stödboende:
genusfritt.wordpress.com
Föreningen Pappabarn:
pappabarn.se
Organisationen Slagfärdiga:
slagfardiga.org

Läs männens historier här:
  Niklas: ”Jag var livrädd för henne hela tiden” Misshandel

och våldtäkt var Niklas vardag
  Mats: ’’Polisen har inte lyssnat på mig’’ Dokument:

Kvinnor som misshandlar
  Lars: ’’Hoten och rädslan var värst att leva med’’

Dokument: Kvinnor som misshandlar
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