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#Nyhetsbrev 7 – Jämställdhetsbutiken  
 

Visste ni att; 

- 30 000 kvinnor anmälde förra året misshandel i nära relation. 

- Cirka 80 % är mörkertal när det gäller mäns våld mot kvinnor.   

- År 2018 mördades 22 kvinnor i nära relationer #mänsvåldmotkvinnor 

 

Det är första april idag och det jag skrivit häröver skulle kunna vara fruktansvärda 

aprilskämt. Så makalöst horribla är siffrorna i vårt så kallade jämställda land. Men 

det är tyvärr inte aprilskämt utan helt riktiga uppgifter som svenska kvinnor lever 

med varje dag.  

Därför och så mycket mer behövs jämställdhetsarbete på alla sätt och på alla fronter 

och med en kraft som gör att de kan bryta igenom glastaket och alla andra barriärer 

för att göra skillnad. Nu, i långa loppet och inte stanna upp. Att vi måste hänga på, 

hänga i och hålla ut med de uppror som samhället tar tag i.  

Såsom #Metoo och #Josefin Nilsson så att INTE diskussionerna och jobbet stannar av 

innan vi nått de resultat vi önskar. Jobba vidare, hårdare och mer så att vi i vår 

livstid kan se en minskning av ojämställda och strukturella system.  

 

Känner ni igen, och kanske som jag också växt upp med synsättet att kvinnor och 

flickor inte kan samarbeta. Med uttryck som: ”Det blir som en hönsgård när kvinnor 

kommer samman och att flickor leker bäst två och två. Blir de fler blir det bråk och 

utfrysning” medans när det gäller killar och män ”är de bra på att umgås i grupp och 

samlas och enar sig”.  

Vad är det? 

Har ni hört det? 

När det egentligen är så att kvinnor har samlat sig i alla tider och stridit tillsammans 

för orättvisor i samhället. Män däremot säger ofta att de inte har med saken att 

göra. ”Jag är inte sådan. Ni kan väl inte dra alla män över en kam” och blir 

provocerade istället för att stå upp för kvinnorna och kämpa tillsammans med dem. 

Som tur finns det män som kämpar också. Organisationen #Mänförjämställdhet gör 

till exempel ett väldigt bra jobb och samlar ihop män och pratar om mansrollen och 

nu om det manliga våldet i samhället. Men vi behöver fler män som kan se att 

jämställdhet gynnar båda könen, att våra relationer, barn och samhället i stort mår 

bra av jämställdhet och jämställda relationer.  

 

Mäns våld mot kvinnor kostar runt 43 miljarder svenska kronor varje år och då 

pratar vi bara om direkta pengar. Inte det långsiktiga med kvinnors lidande.  
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Och tänk dig då vad den totala kostnaden för det svenska rättsväsendet kostar 

samhället varje år. Där majoriteten är män som begått olika brott. Och detta 

accepterar samhället. År ut och år in. Istället för att göra en superdupersatsning på 

att ändra machokulturen, mansnormen och patriarkatet. Det är bara att inse att det 

är det som skaver allra, allra mest i vårt samhälle.  

Eller vad tycker ni? 

Jag hade verkligen inte tänkt skriva om så tuffa ämnen som våld mot kvinnor i detta 

nyhetsbrev men efter vad som i dagsläget är på allas läppar nämligen 

#semigfördenjagär #brinnförjosefin så kunde det inte bli annat.  

 

Fortsätt kämpa ni män och kvinnor som förstått allvaret med att inte ha en jämställd 

värld.   

   

Nog för nu, men kom ihåg att jag vill höra ifrån er gällande allt som rör jämställdhet.  

Så skriv gärna till mig på mail; carola.agren@carokomp.com 

eller skriv offentligt på FB eller Instagram.   

 

Vi hörs igen 1 maj 2019. 

Hälsningar Carola Ågren  
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