Konferens och utställning 24 november 2017
För att uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor
anordnade Dialoga/Göteborgs Stad, Länsstyrelsen Västra Götaland, Trollhättans stad
och Utväg Södra Älvsborg en konferens och utställning - Cause of death: Woman.
Konferensen syftade till att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor och sätta fokus på att förändring är
möjligt. Under dagen föreläste Katarina Bergehed - Amnesty Sverige, Mikis Kanakaris - Stiftelsen 1000
Möjligheter, Görel Granström - Umeå universitet och Kerstin Alnebratt - Jämställdhetsmyndigheten.
Utställningen Cause of death: Woman visades och scenpoeten Olivia Bergdahl gjorde framträdande. I det
avslutande panelsamtalet medverkade Jeanette Rahbe – Tjejjouren Väst, Bo Jonsson – Krismottagningen
Våld i nära relation Ale/Kungälv och Gerd Holmberg – Enheten mot våld i nära relation Trollhättans stad.
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Här svarar två av föreläsarna på tre korta frågor:
1. Vilka förändringar har du bidragit till och vad har du jobbat för?
2. Vad är det som driver dig att arbeta för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra?
3. Vilka förändringar vill du se i framtiden?
Görel Granström, docent i rättsvetenskap vid
juridiska institutionen, Umeå universitet

1. Jag arbetar som lärare och forskare vid juridiska institutionen i Umeå och arbetar där för att frågor om mäns våld
mot kvinnor diskuteras i undervisningen med våra juriststudenter. I min forskning har jag fokuserat på brottsoffers rättigheter när de kommer i kontakt med rättsväsendet. Bland
annat har jag skrivit om hur mäns våld mot kvinnor hanteras
i rättsväsendet och hur lagstiftningen ser ut.
2. Jag ser frågan som en grundläggande demokratifråga. Det
handlar om rätt till likabehandling, om skydd mot kränkningar och diskriminering och om att uppmärksamma vilket
ansvar lagstiftare och rättsväsende har för att hantera de här
frågorna.
3. Jag hoppas att den uppmärksamhet och den debatt som
metoo-kampanjen skapat leder till att vi får möjlighet att
fortsätta diskutera de här frågorna och arbeta för en förändring. För många verkar det ha blivit ett brutalt uppvaknande;
att den verklighet som kampanjen och de olika yrkesspecifika upprop den inspirerat handlar om faktiskt är en realitet
för alltför många kvinnor. Jag önskar att det här inte bara
blir en övergående upprördhet, utan att vi fortsätter att vara
upprörda och göra något åt det som flickor och kvinnor
utsätts för.

Mikis Kanakaris, verksamhetsutvecklare,
Stiftelsen 1000 Möjligheter

1. Förändringar jag bidragit till, som är lätta att se, är ändrat
språkbruk och attityder hos män som jag har träffat återkommande. Både i privata sammanhang och i mitt yrke.
2. Mitt eget ansvar som man, i kombination med ny kunskap och insikt samt tanken om ett starkare VI och ett mer
reflekterande jag.
3. Just ett mer uttalat och stärkt, inkluderande VI och nya
normer där vi män vill och klarar av att vara bra partners,
föräldrar och medmänniskor. Rent praktiskt är jag övertygad
om att vi genom att göra det förebyggande arbetet till ett
MÅSTE för grundskola och gymnasiet kan komma mycket
långt. Det är vårt vuxna ansvar.
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