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Kvinnojouren Huddinge pressmeddelande 15 november, 2021 
 
Världspremiär för VR-filmen ”Du kan i alla fall ta av dig glasögonen!” 
 
Den 25 november på Demokratidagarna i Huddinge kommun kommer vi att visa vår VR-film 
”Du kan i alla fall ta av dig glasögonen!” för lokalpolitiker och allmänhet. 
 
Genom att ta på sig VR-glasögonen kommer man att få möjlighet att på ett verkligt och närgånget 
sätt uppleva hur det kan kännas att vara ett barn som lever utsatt. 
 
-Det finns alldeles för många barn som lever med detta och som inte kan ta av sig några VR-glasögon, 
det är deras verklighet, varje dag, året om, säger Snövit Janson, kommunikationsansvarig på 
Kvinnojouren Huddinge.  
 
Kvinnojouren Huddinge tillsammans med TTV har gjort efterforskningar och tror oss vara först i 
världen med en VR-film sett ur ett utsatt barns perspektiv. 
Vågar du ta på dig glasögonen och känna hur det är att vara det lilla barnet? 
 
-Barns upplevelser av våld handlar inte bara om att själva bli utsatta eller att se sin förälder bli 
slagen, för många barn är det faktiskt värre att höra våldet än att se det, säger Joy Rattner, 
behandlare på Kvinnojouren Huddinge. 
Våldsutsatta barn har varit bortprioriterade alldeles för länge, äntligen har deras egna erfarenheter 
av övergrepp börjat tas på allvar, genom barnfridsbrottet, fortsätter Joy Rattner. 
 
Mäns våld mot kvinnor och barn är ett stort samhällsproblem, som kostar enorma summor pengar 
och skapar ett enormt lidande för många familjer.  
 
 
Kvinnojouren Huddinge kräver: 
 

• Myndigheter som arbetar med barn borde få adekvat kunskap om mäns våld mot kvinnor 

och barn innan de får fatta beslut om barns bästa 

• Barn ska inte behöva träffa sin far under tiden de bor på ett skyddat boende 

• Barn som bor på skyddat boende ska få plats i en skola och förskola inom två veckor och det  

ska räcka med ena vårdnadshavarens underskrift. 

 
PS. 
Vi uppmanar fortfarande alla män att #TAMANSVAR. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Snövit Janson, kommunikationsansvarig Kvinnojouren Huddinge 
snovit@kvinnojourenhuddinge.se 
Mobil 0722-440 480 
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