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Kvinnojouren Huddinge pressmeddelande 5 mars, 2020 
 
Vi uppmanar alla män att #TAMANSVAR. 
 
På internationella kvinnodagen, den 8 mars, lanserar Kvinnojouren Huddinge kampanjen 
#TAMANSVAR med syfte att belysa och lyfta fram männens ansvar i våldsamma relationer. 
Kampanjen består av fem filmer som kommer att publiceras under våren.  
 
Filmerna kommer helt och hållet att fokusera på förövaren och vill öka medvetenheten om mäns våld 
mot kvinnor. Det är männen som ska flytta och få hjälp att ändra sitt beteende medan kvinnorna och 
barnen får leva kvar i en trygg vardag i sina hem, kunna träffa kompisar och gå i skola som vanligt. 
Kvinnojouren Huddinge vill synliggöra förövaren och lägga över ansvaret där det hör hemma, hos 
männen. Vi vill att männen ska #TAMANSVAR.  
 
-Genom filmerna vill vi skapa debatt och diskussion. Vi vill att människor ska fråga ”varför slår han?” 
istället för ”varför går hon inte?” Säger Snövit Janson på Kvinnojouren Huddinge. 
 
En av filmerna i kampanjen är dessutom en VR-film där politiker, både på lokal- och riksnivå, på ett 
verkligt, påträngande och närgånget sätt får uppleva hur det är att leva i en familj där mannen brukar 
våld. Det finns alldeles för många barn som lever med detta varje dag och som inte kan ta av sig 
några VR-glasögon.  
 
Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem, som kostar enorma summor pengar och 
skapar ett enormt lidande för många familjer, kvinnor och barn.  
 
2018 mördades 22 kvinnor, sannolikt fler, av sin man eller ex-man, siffrorna för 2019 redovisas av 
BRÅ den sista mars. I vissa fall har mannen till och med fått behålla vårdnaden om sitt/sina barn efter 
mordet. Kvinnor och barn tas inte alltid på allvar, varken av rättsväsendet, socialtjänsten eller 
polismyndigheterna. Barns rättigheter åsidosätts i vårdnadstvister. Kvinnojourer runt om i Sverige 
stöttar, peppar och hjälper kvinnor och barn dagligen, hjälper dem att få en fristad, bort från våldet. 
Det har vi gjort i över fyrtio år.  
 
”Vi tycker att det är hög tid att män ska #TAMANSVAR. Att de stöttar och peppar varandra, sina 
söner, kompisar, kollegor och manliga släktingar. Vi vill att alla män tillsammans verkar för ett 
samhälle fritt från våld och att de ska våga agera och säga ifrån i situationer där destruktiva 
manlighetsnormer frodas.   
Vi vill att män slutar upp med agitation i form av ”inte alla män”, ”men kvinnor då?” och ”jag våldtar 
inte” säger Snövit Janson på Kvinnojouren Huddinge 
 
Filmerna kommer att publiceras på Aftonbladet.se, på Facebook, på Instagram och på Youtube. 
Kampanjen är framtagen i samarbete med TTV Media.  
 
För ytterligare information kontakta: 
Snövit Janson, kommunikationsansvarig Kvinnojouren Huddinge 
 


