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Världens runt

VÅLD MOT KVINNOR
ÖVER HELA VÄRLDEN

Av: Karin OLANDER

Rik eller fattig spelar ingen roll. Kvinnomisshan-
del finns i alla länder. Och överallt skyddar kvin-
nan sin man som slår. En käke ur led eller en
sönderslagen rygg bortförklaras med ”jag föll”.
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omgivningen anser. Där samhället
tar avstånd drabbas färre. Det be-
höver inte bara handla om det ju-
ridiska systemet.

– Vi känner till byar på öar i Oce-
anien där det finns en hård social
kontroll. Hör grannarna att det är
bråk i ett hus går de dit och skick-
ar iväg mannen till hans föräldrar
där han blir uppläxad. Kvinnan får
alltså stanna i bostaden, till
skillnad från i västvärlden där
kvinnan oftast får ge sig av, säger
Jacquelyn Campbell.

Vi måste fråga om hon föll
för att hon knuffades,
säger den amerikanska

professorn Jacquelyn Campbell.
Hon kämpar för att kvinnomiss-

handel ska lyftas fram som ett av
världens allvarligaste hälsoprob-
lem.

På lördagen promoverades Jac-
quelyn Campbell till hedersdoktor
vid Göteborgs universitet. Van-
ligtvis tjänstgör hon vid John Hop-
kins University School of Nurs-
ing i Baltimore och anses vara
en av de ledande i världen inom
forskning om övergrepp mot kvin-
nor.

– Kvinnor som utsätts för fy-
siskt, psykiskt och sexuellt våld i
hemmet löper betydligt större
risk än andra att drabbas av en
rad sjukdomar, säger Jacquelyn
Campbell till TT.

Studier i flera länder visar att
misshandlade kvinnor i högre

grad blir deprimerade, får könss-
jukdomar, urinvägsinfektioner,
neurologiska sjukdomar, post-
traumatiskt stress och kronisk
smärta. Dessutom röker och drick-
er de i större utsträckning och får
oftare ätstörningar.

– Kvinnorna lever även med en
ökad risk att bli dödade. I USA är
det kvinnans man eller före detta
man som är gärningsman i nästan
hälften av alla kvinnomord. Myck-
et ofta har kvinnorna blivit miss-
handlade tidigare under förhållan-
det, säger Jacquelyn Campbell.

Mäns maktutövning mot kvin-
nor genom våld är global. Andelen
kvinnor som utsatts för våld av
sina män varierar mellan 16 och 58
procent i olika länder.

Skillnaderna beror främst på vad

Fattigdom och arbetslöshet är
riskfaktorer för kvinnovåld.

Men samtidigt löser inte välstånd
alla problem. Män slår sina kvin-
nor i både rika och fattiga länder.
Till exempel uppger 35 procent av
kvinnorna i Nya Zeeland att de har
slagits av sin partner någon gång
i livet. Motsvarande siffra för Zim-
babwe är 17 procent.

Jacquelyn Campbell tycker att
Sverige har kommit långt vad
gäller lagstiftningen mot kvinno-
våld. Men i sjukvärden finns det
brister.

– Hälso- och sjukvårdsperson-
al måste rutinmässigt fråga om det
förekommer våld mot kvinnan el-
ler om hon tvingas till sex. Annars
är risken uppenbar att utsatta kvin-
nor inte fångas upp och att man
bara behandlar deras fysiska ska-
dor, säger hon.

Jacquelyn Campbell ser en fara
i att vi bryr oss allt mindre om
varandra. Om grannar och andra
människor runt omkring blundar
ökar risken för att en slagen kvin-
na inte får hjälp.

– Det finns en tendens, särskilt
i den industrialiserade världen, att
vad som händer i hemmet är pri-
vat och att man inte vill blanda
sig i. Men det är just det vi måste
göra, säger Campbell.vinnan

Det har gjorts flera studier om
hur många kvinnor som ut-

satts för våld av sina män. Under-
sökningarna är gjorda vid olika tid-
punkter under 1990-talet och visar
att andelen kvinnor som någon
gång blivit slagna av sina män
varierar mellan 16 och 58 procent.
Nicaragua och Turkiet är värstin-
gar där över hälften av kvinnorna
säger sig ha blivit slagna. I USA
är andelen 22 procent, Kanada
29, Tyskland 28,5, Schweiz 21,
Storbritannien 30, Nya Zeeland
35, Kambodja 16, Kina 35, Egyp-
ten 35, Zimbabwe 17, Colombia

Globalt våld

Fakta

Iz Svijeta

NASILJE NAD ŽENAMA
U CIJELOM SVIJETU

Rikedom ingen garanti

Bogata ili siromašna, ne igra nikakvu ulogu.
Nasilje nad ženama postoji u svim zemljama. I
svugdje žena štiti svog čovjeka. Za razbijenu
vilicu ili prebijena leđa obično kažu ”pala sam”.

19, Chile 26 och Mexico 30. I en
del länder har man också frågat
om kvinnorna blir misshandlade
regelbundet eller om de blivit mis-
shandlade det senaste året. Då är
andelen drabbade lägre, vilket kan
tyda på att många lyckas komma
ur förhållanden där de blir slagna.
I till exempel Kanada säger 3 pro-
cent att de blivit slagna det sena-
ste året, i USA drygt 1 procent, i Sch-
weiz 6 och i Storbritannien 12. I
Nicaragua säger 27 procent att de
blir slagna regelbundet.

Källa: Professor Jacquelyn
Campbell, John Hopkins Uni-
versity School of Nursing, Balti-
more. (TT)

Piše: Karin OLANDER

Moramo se zapitati da li
je ona pala jer je gur-
nuta, kaže američka

profesorica Jacquelyn Campbell.
Ona se bori za to da nasilje nad

ženama dobije status jednog od
najvažnijih svjetskih zdravstvenih
problema.

U subotu je Jacquelyn Camp-
bell promovisana za počasnog
doktora pri Univerzitetu u Göte-
borgu. Radi na John Hopkins
University School of Nursing u
Baltimoru i smatra se jednom od
vodećih u svijetu u istraživanjima
o nasilju nad ženama.

– Žene koje trpe fizičko, psi-
hičko i seksualno nasilje u kući
su izložene znatno većem riziku
od ostalih da dobiju cijeli niz bole-
sti, kaže Jacquelyn Campbell za TT.

Globalno nasilje

sa jelom.
– Žene čak žive sa povećanim

rizikom da budu ubijene. U USA je
to ženin muž ili bivši muškarac koji
je krivac u skoro polovini ubista-
va žena. Veoma često su žene bile
zlostavljane ranije tokom veze,
kaže Jacquelyn Campbell.

Muško ispoljavanje moći nad
ženama putem nasilja je globalno.
Udio žena izloženih nasilju od svo-
jih muževa varira između od 16 do
58 posto u raznim zemljama.

Razlike uglavnom leže u mišlje-
nu okoline. Gdje zajednica osuđu-
je, nasilje se dešava u manjoj mje-
ri. Ne radi se uvijek o pravnom si-
stemu.

– Poznata su nam naselja po
ostrvima u Oceaniji gdje postoji
oštra socijalna kontrola. Ako ko-
mšije čuju svađu u nekoj kući, idu
tamo i šalju muškarca njegovim ro-
diteljima na dovaspitavanje. Žena
može ostati u stanu, za razliku od
zapadnog svijeta gdje žena često
odlazi, kaže Jacquelyn Campbell.Studije u više zemalja pokazuju

da su zlostavljane žene u
većem stepenu deprimirane, do-
bivaju spolne bolesti, infekcije mo-
kraćnih kanala, nervne bolesti,
posttraumatski stres i hronične
patnje. Osim toga, puše i piju u
većoj mjeri i češće imaju probleme

Bogatstvo nije garancija

Siromaštvo i nezaposlenost su
faktori rizika za nasilje nad

ženama. Ali ni blagostanje isto-
vremeno ne rješava sve probleme.
Ljudi tuku svoje žene i u bogatim i
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