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

som misshandlas av kvinnor

I 25 år har John Hamel arbetat med våld i nära relation.

– Jag började forska eftersom jag inte tyckte att behandlingmetoderna kändes

effektiva här i Kalifornien, säger han.

John Hamel skrev tre böcker och påbörjade ett enormt projekt som skulle

sammanföra världens forskning om våld i nära relation. I dag finns den summerad

på hemsidan domesticviolenceresearch.org.

– När jag påbörjade projektet visste jag att det skulle uppfattas som kontroversiellt

av många på fältet, exempelvis från kvinnojourer. Så jag var oerhört noggrann med
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att materialet på sidan var så transparent som möjligt, säger han.

42 forskare med 70 forskningsassistenter på 20 universitet arbetade i två år med

att sammanställa forskningen.

– Så om någon i Sverige eller någon annanstans är seriöst intresserade av att få ner

våldet i nära relation och inte säker på att forskningen på sidan stämmer, så är det

bara att läsa artiklarna och metoddelarna som siffrorna grundar sig på, säger John

Hamel.

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

börjar hon slåss"

Forskarna och assistenterna har i metoddelen haft olika sökord för at hitta

vetenskapliga artiklar om ämnet i databaser.

– När de sökte om sina ämnen och hittade vetenskapliga artiklar, så bad jag dem

att summera alla artiklar och inkludera dem i manuskriptet, även om de föll

utanför ramen, säger John Hamel.

12 000 studier var med i metoddelen och redovisades för att göra projektet så
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transparant som möjligt. 1700 av studierna överensstämde med kriterierna för

forskning om våld i nära relation och summerades i tabeller.

Så vad säger då forskningen? Enligt John Hamel ger majoriteten av studierna

samma bild av våld i nära relation.

– Män och kvinnor utsätter varandra i ungefär samma utsträckning, säger han.

I vissa delar av Afrika, Asien och Latinamerika är fler kvinnor utsatta.

– Men även generellt i de fattigaste länderna ser våldsnivåerna lika ut mellan män

och kvinnor, säger John Hamel.

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

inte hantera båda könens problem"

Även i länder som betraktas som patriarkala utsätts lika många män som kvinnor

för våld i nära relation visar forskningen.

– Jag är verkligen feminist som inte tvekar en sekund över att kvinnor över stora

delar av välden räknas som andra klassens medborgare och inte har samma

rättigheter. Men traditionellt har kvinnor alltid haft hemmen som sin plats och

egendom. Har de då en aggressiv personlighet så är risken stor att det kommer

förekomma våld i hemmet, eftersom detta är ett människorproblem, inte ett

genusproblem, säger han.

Detta är enligt John Hamel den accepterade förklaringen till varför män generellt

är överrepresenterade vad gäller kriminalitet och aggressivt beteende men inte

inom våld i nära relation.

De viktigaste faktorerna för om det förekommer våld är när personligheterna i

relationen inte är bra på att hantera stress och att lösa konflikter.

– Kvinnor vill i samma utsträckning som män vinna argumentation, få sina behov

tillgodosedda och vara de som tar besluten, säger John Hamel.

I Sverige har forskningen framför allt fokuserat på mäns våld mot kvinnor, vilket

inte tydliggjort strukturerna kring våld i nära relation. Den forskningen har

däremot gjorts internationellt och visar att strukturerna inte nämnvärt skiljer sig
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mellan länder.

– Vi behöver ingen mer forskning som berättar att våldet sker lika mellan könen i

de flesta länder i världen. Det behövs nog inte heller mer forskning som visar att

män skapar mer skada eftersom de oftare är starkare, säger John Hamel.

Risken för kvinnor i våldsamma relationer är alltså generellt större.

– Inte bara fysiska skador utan även psykisk påverkan. Men man kan inte säga att

män inte blir deprimerade, upplever posttraumatiskt stressyndrom och så vidare,

säger John Hamel.

Han vill också göra skillnad på två olika kategorier av våld i hemmen. Den ena

beror på pars oförmåga att hantera konflikter, vilket resulterar i bråk där både

verbalt och fysiskt våld förekommer.

– Sedan finns det en allvarligare grad som vi måste bryta ut. Den har mer med

personlighet att göra när individer vill dominera sin partner. Men även där kan

man se att kvinnor vill dominera män i samma utsträckning som män vill

dominera kvinnor, säger John Hamel.

Samma sak gäller det upprepade våldet.

– Åtta procent av förövare utöver 75 procent av våldet så majoriteten av det

allvarligaste partnervåldet är utövat av få personer. Där är inte män

överrepresenterade utan kvinnor som är väldigt aggressiva är lika våldsamma som

aggressiva män och det gäller även kontrollerande och psykiskt våld. Jag har själv

forskat kring det, säger John Hamel.

Nationellt Center för Kvinnofrid, NCK, som har regeringens uppdrag att arbeta

mot mäns våld mot kvinnor menar att det våldet framför allt handlar om

maskulinitet. I deras webbutbildning, som bland annat Region Gävleborg

uppmuntrar sina anställda att göra, går att läsa:

"Att utöva våld i nära relation kan vara ett medel för att stärka våldsutövarens

känsla av manlighet. Under våldsutövandet kan män uppleva att de uttrycker

typiskt "manliga" attribut: aggressivitet, styrka och kontroll."
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– Många som arbetar med det här på fältet har kunskap om att kvinnor är precis

lika våldsamma som män. Men många tror att deras motivation är annorlunda.

Exempelvis att kvinnor försvarar sig och att de har svårt att hantera ilska och

uttrycka sina känslor medan mäns våld bara handlar om att dominera och

kontrollera. Jag tycker forskningen tydligt visar att kvinnor är precis lika benägna

att kontrollera och dominera sin partner, säger han.

John Hamels resonemang om förminskandet av kvinnors våld känns igen i NCK:s

utbildning där våld i nära relation likställs med mäns våld mot kvinnor. Om

kvinnan gör "fysiskt motstånd" så är det "ett sätt för kvinnan att visa att hon inte

är underordnad och ge henne en känsla av att ha kontroll över situationen, vilket

kan vara stärkande för henne".

– Jourer tenderar att enbart se kvinnor som offer och vill inte ge dem ansvar för

konflikter. I de flesta relationer där det förekommit våld slår båda varandra så om

vi bara arbetar med en person så behandlar vi bara halva problemet. I det

offentliga samtalet fokuserar vi bara på det kvinnliga offret och inte på hela

familjen, säger John Hamel.

I resterande del av våld i nära relation där bara en person i relationen är våldsam,

förekommer kvinnor som förövare dubbelt så ofta som män, enligt

domesticviolenceresearch.org.

– Men glöm inte att kvinnor blir mer påverkade än män, säger John Hamel.

För att kunna arbeta effektivt mot våld i nära relation behövs de vanligaste

behandlingsmetoderna bytas ut, enligt John Hamel.

– Vanligast är att vi behandlar förövare och offer helt separat. Då missar vi en

möjlighet att se vilka faktorer som ligger bakom problemet och därigenom blir det
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svårt att hjälpa, säger han.

Att tidigt lägga in hjälpinsatser mot våldsamma personer är en av nycklarna för att

arbeta effektivt mot våld i nära relation.

– I USA är flickor mer våldsamma än pojkar. Det är inte acceptabelt här, och jag

antar att det är samma i Sverige, för pojkar att slå flickor. Visst händer det men

omgivningen ser det som fel. Men flickor som slår pojkar är mer accepterat.

Forskningen visar att tonårstjejer som slår sina pojkvänner, oavsett om det bara är

en knuff eller örfil, statistiskt oftare slår sina barn och även sina män senare när de

blir äldre, säger John Hamel.

Dessa tjejer hamnar i en riskgrupp för att drabbas av det allvarligaste

partnervåldet.

– Tjejer som slår sina pojkvänner, även om det inte orsakar mycket skada, övar på

att vara våldsam mot sina barn, make och sedan i förlängningen även bli ett offer

när slag kommer tillbaka, säger John Hamel.

Barn, oavsett kön, som ser våld mellan sina föräldrar tenderar att själva ta efter

och bli våldsamma på skolgården och i förlängningen mot framtida partners. Det

spelar ingen roll om barnet ser sin mamma eller pappa slå.

– De kanske blir mer traumatiserade av att se pappan som är större slå mamman

som är mindre men de lär sig ändå samma sak och det visar forskningen tydligt,

säger han.

Och just barnen är enligt John Hamel ytterligare en anledning att mer effektiva

behandlingsmetoder behövs tas fram.

– Både kvinnor och män som slår sin partner slår även ofta sina barn. Barnen är

små och kan inte alls försvara sig lika bra, säger han.

En gemensam nämnare i forskningen är att fler män än kvinnor är utsatta för våld

i nära relation när frågan ställs om utsatthet under det senaste året. När frågan

ställs om utsatthet under livstid tenderar fler kvinnor att svara att de varit utsatta.

En anledning kan vara att kvinnor blivit mer påverkade av våldet.

– Den enda rimliga anledningen till att kvinnor ligger högre över livstid är att de

tenderar att minnas bättre. Generellt är kvinnor bättre på att komma ihåg

personliga upplevelser som inträffade för länge sedan, säger han.
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John Hamel menar att proportionerna mellan kvinnors och mäns våld sett lika ut

även historiskt sätt, eftersom äldre forskningsrapporter visat samma resultat. En

annan förklaring till att statistiken skiljer sig mellan könen för det senaste året och

under livstiden kan vara att män på grund av mansnormer minimerar våldet och

då lättare glömmer. Därför är sannolikheten större att männen kommer ihåg

händelser som bara sträcker sig ett år tillbaka.

– Både i Sverige och USA förväntas män vara starka och mildra sin egna smärta.

De förväntningarna suger man till sig och det blir en del av att vara man, säger

han.

Han ser mansnormerna som en förklaring till att samhällsdiskussionen ser ut som

den gör.

– Män är en stor del av problemet. De vill se kvinnor som något som måste

beskyddas och därför vill de inte erkänna sin offerroll eftersom det betyder att han

blir betraktad som vek och inte kapabel att försvara sig själv. Jag som är en riktig

feminist vill se partnervåld som ett område där kvinnor och män betraktas lika. Att

vi har samma begär, problem och så vidare, säger John Hamel.

Hur mansnormen påverkar männens lidande behövs det forskas mer på enligt

John Hamel.

– Många män som råkar ut för våld i nära relation dräneras och blir deprimerade

eftersom de inte pratar om det. Kvinnor är mycket bättre på att ta hand om sig

själva och dela sina känslor med andra. Studier tenderar att visa att män lider i

samma utsträckning som kvinnor av det psykiska våldet eftersom det inte handlar

om storlek och styrka, säger John Hamel.

En följd kan bli alkoholism och missbruk. En annan följd av att män är sämre än

kvinnor på att söka hjälp för sina problem syns i självmordsstatistiken, där sju av

tio som tar sina liv är män.

I sina föreläsningar förstärks intrycket hur tabubelagt det är att prata om kvinnors

våld mot män.

– Jag får ofta skeptiska frågor från publiken som ifrågasätter det jag presenterar

och vissa är faktiskt ganska otrevliga. Sedan blir det kaffepaus eller lunch och då

kommer folk fram till mig och berättar att de absolut tror mig och berättar om

anhöriga som råkat illa ut. Så bakom stängda dörrar, off the record, tenderar folk
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att prata om detta. Men officiellt sägs inget, säger John Hamel och fortsätter.

– Det finns inget område som är så politiserat som våld i nära relation. Det

politiska perspektivet baserar sig på synsätt från den radikala ideologiska

feminismen som enligt mig inte är intresserat av att lösa problemet. Vissa har

säkert bra intentioner men är ignoranta för fakta medan många andra måste vara

medvetna om faktan, men struntar i den, säger John Hamel.

Exklusiv intervju med amerikansk expert: "Behövs ingen mer forsknin... http://www.gd.se/gavleborg/gavle/exklusiv-intervju-med-amerikansk-...

8 av 8 2017-05-31 20:03


