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

vill inte hantera båda könens problem"

Öppenvårdsmottagningen är kopplad till socialtjänsten och startade i januari

2013. Då som ett projekt, men sedan december förra året är mottagningen en egen

permanent verksamhet.

– Det här är en ny verksamhet inom socialtjänsten och kommunen. Vi ger hela

perspektivet för de våldsutsatta och det har ingen erbjudit här innan. Frågan om

vem som är utsatt för våld bör vara könsneutral, för alla parter är fyllda av skuld

och skam vilket är ett hinder för att söka hjälp, säger Petra Olovsdotter.
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Tillsammans med Laila Eriksson och Johan Pliakas är hon behandlare på

öppenvårdsmottagningen. De arbetar både med våldsutövande och våldsutsatta

kvinnor och män samt barn och ungdomar som upplevt våld i nära relation.

– Det har varit en spridd uppfattning att det bara är kvinnorna som blir utsatta.

När man till och med säger mäns våld mot kvinnor i stället för våld i nära relation.

Men jag tror att det börjar hända saker där, säger Johan Pliakas.

I deras marknadsföring anstränger sig öppenvårdsmottagningen för att vara

könsneutrala för att inte stänga ute en grupp i samhället.

– De som kommer hit vill ju även ha hjälp att sluta utöva våld. De har ångest för

att de flera gånger utsatt sin sambo för våld och måste sluta eftersom partnern blir

jättearg. Så kan en våldsutövande kvinna säga till oss, men även en våldsutövande

man, säger Petra Olovsdotter.

TV: Hur hade du reagerat om de här slagen kommit från en man?

Genom den norska stiftelsen ATV, alternativ till våld, har de fått utbildning och

tagit behandlingsmetoder. De är alla överens om att deras forskning och arbete

mot våld i nära relation har kommit längre än i Sverige.

– Det bästa med ATV är att de ser på forskningen i dess rätta bemärkelse. Jag
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tycker inte forskning ska vara kopplad till en viss diskurs eller förutfattad mening

utan man ska vara öppen för allt, säger Johan Pliakas.

I öppenvårdsmottagningen är det ändå fler utsatta kvinnor än män.

– Det jag funderar på är att männen ändå vågar berätta i de anonyma

undersökningarna. Men vågar de sen kliva fram? Där tror jag vi kommer till

samhällsnormer att han ska vara stor och stark, kunna försvara sig själv. Det är en

hypotes jag har för skammen är jättestark, säger Laila Eriksson.

– Det kan finnas delar i våld i nära relation som gör att män blir extra utsatta, om

vi ser till förväntningar från samhället och andra, säger Johan Pliakas och syftar

till mansnormen.

– Nej, säger alla samtidigt.

– Nej, säger alla igen.

– Men folk tänker det, säger Johan Pliakas.

– Någon skulle nog tänka att han säkert har gjort sig förtjänt av den där örfilen.

Men vi skulle inte tänka så utan reagerar ofta på tv-serier och andra sammanhang

där kvinnors beteende inte är okej och skulle i ombytta könsroller få folk att
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reagera jättestarkt, säger Petra Olovsdotter.

– Det där har man gjort ett experiment på i en park i USA. En kille attackerar en

tjej och får omgivningen att reagera starkt. Sedan byts könsrollerna så att tjejen

attackerar killen. Folk bara tittar och i vissa fall till och med hejar på, säger Laila

Eriksson.

TV: Så skulle de reagera på våld

På öppenvårdsmottagningen frågar behandlarna alltid de våldsutsatta om även de

utsatt sin partner för våld. En viktig fråga enligt forskare Gefle Dagblad har pratat

med.

– Eftersom vi vill få hela våldsbilden måste vi veta om de själva har utövat våld,

säger Laila Eriksson.

– De får beskriva sin upplevelse, men också sina handlingar. När en man är utsatt

kommer det ofta beskrivningar att de inte blir tagna på allvar, säger Johan Pliakas.

– Om det är våld i vuxenrelationen så är det vanligt att den som är utsatt även

utsätter barnen för våld. Det är en hög procentsats, ungefär 50 procent. Våldet

finns i familjesystemet och det måste vi utgå från att det kan finnas, säger Petra

Olovsdotter.

De vill uppmana alla som har problem med våld i relationer att vända sig till dem

på öppenvårdsmottagningen, oavsett om de är utsatta eller utövar våld i nära

relation.
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– Många berättar om hur de gått i terapier och pratat med professionella men

ingen vågar prata om våldet. Därför får vi ofta höra att det känns skönt att få prata

om det här. På det sättet lyfter vi bort skam för att vi tål att prata om våld, säger

Petra Olovsdotter.

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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