
Kvinnorna som slår sina män – ett problem som göms undan: "Man vill

inte hantera båda könens problem"

I Sollentuna finns Sveriges enda jourverksamhet för manliga offer i nära relation.

Sören Sanz är ordförande och arbetar samtidigt som sjukskötare på

Södersjukhuset i Stockholm.

– Häromdagen fick vi in en 73 år gammal man som hade minnessvikt och halvt

utvecklad demens. I kontakten med ambulanspersonalen kom hans berättelse

fram för första gången, säger Sören Sanz.

Den här dagen har Akillesjouren bjudit in föreläsare till Arena Satelliten, en lokal

bredvid pendelstation, som de fått låna av Sollentuna kommun.

– Frun slog honom med sin käpp, men bara när hon blev riktigt arg berättade den
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gamla mannen för oss. Vi frågade hur ofta och han svarade några gånger om

dagen. Sedan tog han av sig tröjan och visade hur otroligt blåslagen han var, säger

Sören Sanz.

I Akillesjourens framtidsvision erbjuder man skyddat boende för utsatta män. Men

dit är det just nu långt eftersom de inte får ekonomiskt stöd för sin verksamhet.

Ska man söka pengar måste verksamheten vara inriktad på kvinnliga offer, enligt

Socialstyrelsens riktlinjer:

"Statsbidraget ska stödja lokala ideella organisationers verksamhet som riktas

till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt våldsutsatta flickor. "

För den gamle mannen hittade till slut vårdpersonalen ett boende som egentligen

skulle användas för att avlasta anhöriga till personer som vårdar i hemmet.

– Vi har män som söker hjälp och stöd som vi varit tvungna att hjälpa in på

vandrarhem, bara på grund av omöjligheten att ta sig till hemmet. För kvinnor

finns det massor av alternativ med skyddade boenden och stödboenden, säger

Sören Sanz.

Han har i många år varit vårdchef på Södersjukhuset och även forskat om mäns
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våld mot kvinnor, skrivit böcker om våld och startat upp

kvinnomisshandelsgruppen när han var chef på Sabbatsbergs akutmottagning i

Stockholm. Men efter att ha sett hur även männen kommit in med allvarliga

skador förändrade han verksamheten.

Kvinnomisshandelsgruppen blev i stället antivåldsgruppen, där personal

utbildades och strategier togs fram för hur man skulle arbeta för att minska våldet.

Under föredraget i Sollentuna visar Sören Sanz upp bilder på skador som kvinnor

orsakat män.

– Tittar man på det dödliga våldet så är det ungefär fyra män som varje år blir

mördade av sina kvinnor i Sverige. Det kastas, skärs och så vidare, säger han.

Motsvarande siffra enligt Brå för kvinnor var mellan åren 2008 till 2013 i snitt 13

kvinnor per år.

Innan Sören Sanz var Glenn Forrestgate ordförande för Akillesjouren. I tio år

utsattes han för psykiskt och fysiskt våld av sin flickvän som hade psykiska

problem. I dag är han lyckligt gift med en annan kvinna och vi träffas utanför

Hedvig Eleonoras kyrka på Östermalm i Stockholm.

– Varje gång min nuvarande fru rörde sig i sängen under det första året så

hoppade jag upp. Jag har fortfarande svårt att sova och måste ta sömntabletter.

Det sitter kvar som ett trauma, säger Glenn Forrestgate.

Han blev knivskuren, slagen och träffad av kastade föremål som exempelvis
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blomkrukor. Både när han sov och var vaken.

– Visst var slagen jobbiga, men det hände i ringen också när jag tränade

kampsport. Det värsta var det psykiska, trakasserierna, hoten och att ständigt höra

att man var skit. Det är jättemånga killar som blir utsatta för det, säger Glenn

Forrestgate.

Genom att föreläsa och skriva en bok ville han lyfta ett problem som många inte

tror existerar. Responsen blev stor.

– Massor av folk hörde av sig och flera sa att de skulle ta självmord för att de inte

orkade längre, då har det gått långt, säger han.

Bredvid bänken där vi sitter, framför kyrkan, står flera äldre gravstenar. Samtidigt

börjar även kyrkklockorna att ringa ut från tornet.

– Jag stod flera gånger på en bro nära där jag bodde och tänkte hoppa. Men jag

stoppade det och tänkte att jag måste ta mig igenom det, för att inte svika min son,

säger Glenn Forrestgate.

Slagen han fick kunde komma när som helst. Men tack vare kampsporten kunde

han ofta parera dem.

– Men det gör ändå ont när någon slår med tillhyggen och försöker hugga en, säger

Glenn Forrestgate.

Han berättade aldrig för någon, varken vänner, familj och absolut inte polis.

– Jag gymmade och tränade en stor grabb i kampsport. Dels är det skämmigt och

sedan tror man att det går att lösa problemen, säger han.

Alla som visade oro för hans situation togs bort från umgängeskretsen. Till slut

fanns knappt någon kvar. Han stannade kvar i relationen på grund av en bruten

självkänsla för vad som skulle vänta om han blev ensam. Men även en oro för hur

flickvännen skulle klara sig utan honom med sina psykiska besvär. Något som han

idag starkt ångrar.

– Jag är så förbannad för att jag inte satte stopp för det. Inte att jag skulle slå
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tillbaka utan att jag bara skulle sagt hej då. Jag lät henne förstöra tio år av mitt liv,

säger han.

Han avslutade sitt engagemang hos Akillesjouren för att motvinden blev för stark.

Allmänheten ville inte lyssna, samtidigt som han tyckte att Akillesjouren skulle

våga ta mer plats.

– Knappt någon bryr sig om detta. Ska man driva en fråga så måste man våga,

utan att vara rädd för att trampa på några tår. Vi kan inte tänka på att, oj förlåt,

kvinnor har också drabbats. Ja, självklart har de drabbats men vår jour fokuserar

på männen som drabbats, säger han.

Petra Karlsson, som då var

brottsförebyggare på Sollentuna kommun, startade tillsammans med kollegan

Anna-Karin Sundén upp Akillesjouren år 2013. Petra är i grunden

psykiatrisjuksköterska och har arbetat mycket med missbruk.

– Jag hade haft de här tankarna och känslorna länge om männens utsatthet i nära

relationer, med tanke på vad jag arbetat med och sett runt omkring mig. Jag

yppade det för Anna-Karin och så kom vi igång med den här jouren, säger hon.

Men precis som för Sören Sanz låg fokuset från början på männens våld mot

kvinnor.

– När jag flyttade till Stockholm från Värmland för många år sedan engagerade jag

mig inom en kvinnojour. Men jag började fundera på vad som händer med

killarna. Runt omkring mig började jag se männens utsatthet, som på jobbet,

bland grannar och vänner, säger Petra Karlsson.

Det går inte att ta miste på hennes engagemang i frågan när hon på bred

värmländska berättar om sina erfarenheter.

– Kvinnorna behöver absolut det stöd och de jourer som finns men det behöver

såklart killarna också. Det ska inte spela någon roll om man är man eller kvinna,

son eller dotter, bror eller syster och det måste vi få in i huvudet på politiker och

gemene man. Det här har varit en fråga som vi inte har satt ord på förut men nu
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äntligen är det på gång, säger hon.

Men att starta upp jouren blev inte som hon trott.

– Det vi tänkte först var att ha en stödverksamhet dit man kunde ringa och vägleda

dem till rätt instans och kontakter, säger Petra Karlsson.

Men sedan insåg de att kontakterna och instanserna saknades för att hjälpa de

utsatta männen. De blev även bemötta med okunskap när folk ifrågasatte om

problemet överhuvudtaget existerade.

– Så vi fick lägga stödverksamheten åt sidan en stund. Inte utbilda volontärer,

utan försöka visa genom statistik och forskning att det här är ett jättevanligt

problem som måste lyftas upp på agendan, säger Petra Karlsson.

I Akillesjouren sitter den tidigare justitieministern Thomas Bodström i styrelsen.

Han förstår kritiken mot politikerna som inte tar männens utsatthet på allvar.

– Jag tycker att politikerna skulle kunna göra mycket mer. Man använder inte den

kunskap som finns utan pratar i stället om fler poliser och högre straff, trots att

man vet att högre straff inte är lösningen. Även jag själv gjorde det misstaget, säger

han.

Som advokat arbetar han med våldsutsatta och tycker det är onödigt att i så hög

grad dela upp våldet i nära relation utifrån kön.

– Det handlar inte om att jämföra med varandra utan det är ett övergrepp oavsett

om män eller kvinnor drabbas. Vi som arbetar med detta ser att det är samma

mekanismer som ligger bakom våldet. Den psykologiska kontrollen över en annan

människa och hur man använder visst våld, framför allt psykologiskt, för att ta

makten, säger Thomas Bodström.

Tillsammans med ordförande Sören Sanz skrev de en debattartikel i Expressen

som publicerades i början av mars. Där krävde de att lagstiftningen ska ändras så

att det också ska införas en brottsrubricering för män, grov mansfridskränkning,

som komplement till dagens rubricering grov kvinnofridskränkning, alternativt att

göra lagstiftningen könsneutral.
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De krävde även att det ska finnas möjlighet att söka ekonomiskt stöd för arbetet

med män som utsätt för våld i nära relationer hos Socialstyrelsen samt att

regeringens satsningar mot partnervåld också ska inkludera män som utsätts. I

dag är regeringens satsning bara inriktad på mäns våld mot kvinnor.

– Det som möjligtvis kan vara en skillnad är att på grund av fördomar som vi har i

samhället så ska män kunna försvara sig. Effekten blir att de män som utsätts för

övergreppen känner sig ännu mer övergivna och att samhället inte står upp för

dem. Det gör att mörkertalet förblir stort, säger Thomas Bodström.

LÄS ÄVEN: Han lever i ständig rädsla för sin exfru: "När hon blir förbannad så

börjar hon slåss"

LÄS ÄVEN: Exklusiv intervju med amerikansk expert: "Behövs ingen mer

forskning som visar att våldet sker lika mellan könen"

LÄS ÄVEN: Anna Gullberg: Glömda brottsoffer - GD går på djupet kring männen

som misshandlas av kvinnor
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