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Synpunkter eller förslag som du har:
Vad är syftet med att ge Carl Adam Tillberg en scen under "En vecka fri
från våld" (4/12 Nordenbergsskolan)? Tillberg är dömd för dessa typer av
brott så sent som december 2017. I programbladet omnämns han som en
"Tidigare våldsutövare" - väldigt kort tid mellan dom och att kallas
"tidigare". Han har uttalat sig så sent som i våras i "Nyhetsmorgon" som
osäker på om han kan komma att utföra sådana handlingar igen. Vad har
han att ge, som bara en våldsutövare kan ge publiken? Reaktionerna har
varit starka från hans egna och andras offer efter att TV4 gav honom
mediautrymme. Jag har svårt att tro att tanken bakom skulle vara att
provocera. Som professionell som arbetat i olika verksamheter mot VINR,
och även som utsatt barn, väcker det funderingar om den här veckan är
den rätta att ge våldsutövaren ett personligt ansikte och en talarscen. Det
är ju inte så att våldets utövare är speciellt ansiktslösa för varken
professionella eller offer. Tvärtom har förövarna ägt både scenen och
tolkningsföreträdet i sina nära relationer. Det är inte heller så att våldets
mekanismer inte är särskilt beforskade, utan motsatsen. Jag tror att någon
professionell som arbetar med våldsutövare hade haft betydligt mer att
tillföra om prevention och åtgärder, och inte heller väckt rädsla, ilska och
obehag hos många offer.

Svar:
Hej,
Socialförvaltningen beklagar att föreläsningen den 4/12 har väckt obehag.
Tanken med föreläsningen är inte att provocera eller väcka ilska eller
obehag, utan att visa att ansvaret för våld i nära relation ligger hos
våldsutövaren och att man som våldsutövare kan, och har ansvar för, att
söka hjälp och stöd för att förändra sitt beteende. På så sätt är det viktigt
att belysa just våldsutövaren eftersom förövaren behöver ta sitt ansvar och
söka hjälp om våldet ska minska. Vi hoppas att en person som tagit emot
hjälp och vågar visa sina brister i offentlighetens ljus kan få andra förövare
att söka hjälp. Föreläsningen är ett försök att nå även personer som
identifierar sig med våldsutövare, för att visa just vilken som bär ansvaret.
Socialförvaltningen ursäktar eller accepterar inte på något sätt
våldsutövande beteende och arbetar aktivt för att motverka våld i nära
relationer. Förhoppningen är att lyfta diskussionen om våldsutövarens roll
och ansvar. Tanken med att även rikta föreläsningen till gymnasieelever är
för att andelen våldsutsatta såväl som våldsutövare bland unga mellan 1624 år är hög enligt BRÅ (studie från 2018).
Med vänlig hälsning
Lovisa Lang, Projektledare Våld i nära relationer
Socialförvaltningen
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