Hamar

KAMPKLARE: Hamar krisesenters Carina Morland, Hamar-biskop Solveig Fiske og Hamar Sanitetsforenings Anne Birgit
Rustad vil ha en mobilisering og nulltoleranse for vold mot kvinner. Foto: Jo E. Brenden

Til kamp mot volden mot kvinner
– Ta vekk tausheten! Tiden er overmoden for å bekjempe vold mot kvinner og
undertrykking, sier en kampklar Hamar-biskop, Solveig Fiske.
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Hamar-biskopens utspill mot kvinnevold støttes opp av Hamar
krisesenters Carina Morand og leder for Hamar sanitetsforening, Anne
Birgit Rustad.
Utspillet kommer i forbindelse med at FNs internasjonale dag for
avskaﬀelse av vold mot kvinner avvikles mandag 25. november; en hel
dag der problemet vies stor oppmerksomhet på Litteraturhuset.

Rammer alle
– Det er kvinner som går rundt blant oss som går med ansiktet
konstant rettet ned mot bakken. De er alltid redde, alltid beredt på at
noe fælt skal skje. Noen er jaktet på resten av livet, sier Morland.
Hamar krisesenter, som dekker ni kommuner i Hedmark, tar årlig imot
mellom 50 og 70 voldsutsatte kvinner. I tillegg kommer barn og, i den
senere tiden, noen menn for å få beskyttelse og for å bygge opp igjen
livene.
Fokuset på kvinner, selv om trioen i er klar over at også menn rammes
av vold.
– Trygge kvinner gir trygge barn og trygge familier. Det blir mer plass til
livsutfoldelse og god helse for alle, argumenterer Rustad.
Fiske mener samfunnet har feilet i synet på volden:

– Det er utrolig viktig at ikke samfunnet tenker slik det har gjort altfor
lenge: At det er spesielle grupper dette rammer. Vold mot kvinner fines i
alle samfunnslag. Derfor er det utrolig viktig å ikke ha et klassedelt øye
når en skal se på denne problematikken. Vold mot kvinner er et
menneskeproblem, et samfunnsproblem, et likestillingsproblem og et
helseproblem, sier Fiske.
– Nettopp. Vold er ikke en privatsak. Når det foregår så mye vold i det
skjulte, må vi møte problemet med å ta vekk tausheten, sier Morland.
– For dette er faktisk et stort folkehelseproblem som må tas på alvor,
skyter Rustad inn.

Prioriteres høyere
– Så hvordan løser man dette?
– Rød knapp er opptatt av fire områder: Rettigheter, hjelpetiltak,
forebygging og forskning. Taushet og tabuer må fjernes, vi må ha
holdningsendring og handling. Når det som ikke skulle ha skjedd har
skjedd, er det viktig at situasjonen blir håndtert best mulig. Man må
lære, sier Fiske.
Moland gleder seg over at myndighetene har forpliktet seg til å
prioritere voldsproblematikk høyere:
– Vi er spente på eﬀekten av stortingsmeldingen «Et liv uten vold» for
2014 – 2017. Her står det at man skal i alle ledd i samfunnet ha en
større årvåkenhet på problemet – slik at skadene blir minst mulig fysisk
og psykisk for de skrammes og samfunnsmessig. Man for seg alt fra
hvordan politiet skal håndtere problemene ute i felten til hvordan
familievold skal avdekkes i barnehagene.

