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Huddinge 10 december 2021 

 
 
Pressmeddelande Tänk om   
 
Vår sista film i kampanjen #TAMANSVAR 
 
Med den här filmen vill vi väcka debatt med varför det är så bakvänt med ansvarsbördan i 
relationen mellan offer och förövare.  Vad händer om vi vänder på det?  
 
Vad händer om vi tar bort ansvaret från kvinnan att undkomma förövaren och våldet till att 
det blir hans och samhällets ansvar? 
Varför är det kvinnorna och barnen som måste fly, bo på skyddat boende med skyddad 
identitet medan männen kan fortsätta leva sina liv precis som vanligt.  
 
Vi vill att myndigheter såsom socialtjänsten, polisen, domstolen och andra ska förstå att de 
ska sluta straffa dessa kvinnor och barn. 
 
Varför beordras inte förövaren att flytta ut ur det gemensamma hemmet? 
Varför frågas kvinnan ut om vad han utsatt henne för men ingen frågar mannen varför han 
utsätter? 
 
Tänk om-filmen är en sagofilm och vi vill att den går i uppfyllelse.  
 
För tänk om mäns våld mot kvinnor högprioriterades från högsta ort. Tänk om polisens 
specialenhet kom inom fem minuter. 
Tänk om det startades en utredning där och då. Om han tagits till stationen samma kväll. 
Tänk om alla kvinnor kunde få känna sig trygga i sitt eget hem. 
Tänk om alla kvinnor som blir utsatta för våld av sin man blev tagna på allvar. 
På en gång. 
Innan det är försent.  
 
 
Om Spanien kan, kan Sverige. 
Sedan 2004 finns en särskild lag i Spanien som reglerar hur polis, advokat, domare ska arbeta 
med våld mot kvinnor. Lagen garanterar rätt till skydd och ny bostad. 
 
I Spanien behandlar över hundra särskilda domstolar fall av våld mot kvinnor och ska arbeta 
snabbt.  
Besöksförbud ska utfärdas inom tre dygn. 
Som enda land i i världen samlar spanska myndigheter in uppgifter från domstolar om alla 
fall av dödligt våld mot kvinnor. Lagen föreskriver även att media löpande rapporterar den 
aktuella siffran för antalet dödade kvinnor.  
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Kvinnomord är vanligare i Sverige än i Spanien. I Sverige dödas mellan tretton och sjutton 
kvinnor varje år av sin man eller ex-man. 
Siffran i Spanien skulle ha varit åttiofem om det vore lika vanligt, med tanke på att 
folkmängden är fem gånger större. 
Men genomsnittet för de senaste tio åren är sextiofem, betydligt färre än i Sverige.  
 
Vi kräver: 

1. Gärningsmannen ska flytta – inte kvinnan och barnen. 
2. Skärp straffen än mer för grov kvinnofridskränkning. 
3. Obligatorisk häktning vid misstanke om kvinnofridskränkning. 
4. Obligatoriskt polisförhör och samtal med Socialtjänst för förövaren. 
5. Kontaktförbud med fotboja från dag ett.  
6. Så länge han får bo kvar ska kvinnor och barn ha rätt till skydd och rätt till ny bostad.  
7. Besöksförbud för förövaren ska utfärdas inom tre dygn och ska gälla både kvinnan och 

eventuella barn tills utredningen är klar.  
8. Rätten för barn att få tillgång till både förskola och skola under tiden de bor på skyddat 

boende.  

 
 

Kvinnojouren Huddinge 
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Snövit Janson, kommunikationsansvarig Kvinnojouren Huddinge 
snovit@kvinnojourenhuddinge.se 
Mobil 0722-440 480 
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