
● Svenska kvinnor känner sig otrygga. Jag 
är en av dem. Jag byter högklackat mot jog-
gingskor när jag går hem på natten, för att 
kunna springa fort ifall någon följer efter 
mig. Jag har mobilen upplåst och redo att 
slå 112 när jag går hem från krogen. Jag vän-
der mig om för att se om någon följer efter 
mig när jag är ute och promenerar på kväl-
len. Jag är beredd med nycklarna i handen. 
Beredd på att bli överfallen. Och jag är inte 
ensam om att känna så här. 

Siffrorna i amelias stora kvinnorapport  
visar att svenska kvinnor är mer otrygga 
än någonsin: 

– Det är din  
RÄTTIGHET  
att vara trygg

ÄG NATTEN |
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 Tre av fyra kvinnor  
i åldern 25–50 känner  
sig otrygga när det är  
mörkt ute 

 Tre av fyra som är  
otrygga är rädda för  
överfall och misshandel

Trots att vi lever i ett land som är känt för 
att vara (hyfsat) jämställt, och där kvinnans 
ställning är stark, är kvinnor i Sverige otryg-
ga. Det här är bedrövligt! Har vi inte kommit 
längre? Ska hälften av befolkningen leva i 
rädsla för att bli överfallna? Ska kvinnor 
vara rädda för att gå ut och jogga i skym-
ningen? Ska vi behöva gå omvägar hem för 
att vi är rädda att bli påhoppade? Nej, själv-
klart inte. Vi har alla samma rätt att röra oss 
fritt och känna oss trygga. 

Det är helt enkelt hög tid att vi pratar 
om saken – inte bara med tjejkompisar och 
döttrar, utan även med männen i våra liv: 
pojkvänner, makar, kompisar, pappor,  
söner och alla andra män som kan hjälpa 
till att förändra samhället till en bättre, 
tryggare plats för alla. 

Vi på amelia bestämde oss för att  
engagera både er läsare och en lång rad 
kända män och kvinnor i frågan om alla 
människors rätt att vara trygga – även på 
natten. För natten är lika mycket vår som 
männens. Ut och #ägnatten! ●

AV MARIA SOGNEFORS  
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 Åtta av tio  
av de kvinnor i  
åldern 25–30 
som känner sig 
otrygga, är 
rädda för att 
bli våldtagna 

amelia #ägnatten:
●  Kvinnorapporten: 3 av 4 känner  

sig otrygga. Sidan 29

●  ”Den här frågan angår alla” 
Sidan 30

●  ”Vi kvinnor ska inte gömma oss” 
Kända kvinnor och män om hur vi  
ska äga natten. Sidan 32 

●  Tjejerna som startade en löpargrupp: 
”Vi vägrar vara rädda” Sidan 36  

amelias chefredaktör 
Maria Sognefors   

tar upp kampen för  
allas rätt till natten.

Skriv på du också!  
Läs mer på sidan 34.
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– Vad är vi så 
RÄDDA för?

Bara en av fem är  
alltid trygga
21 % säger sig alltid vara trygga. 
I åldersgruppen 41–50 är siffran 27 %,  
i åldersgruppen 25–30 är siffran 16 %.  
Var tionde kvinna går inte ute ensam när 
det är mörkt. 

”Det känns 
otryggt att 

vara ute mellan 
klockan  

22 och 05” Så här  
skyddar 

vi oss
85 % av oss vidtar någon  

form av åtgärd när vi är ute  

ensamma i mörker, och många 

av oss gör mer än en sak – i snitt 

gör vi kvinnor 2,4 olika åtgärder. 

Här är de vanligaste 

försiktighets åtgärderna: 

l Undvika vissa områden. 

l Gå längs väl upplysta 

gator/gång banor. 

l Ringa och prata  

med någon. 

   l Hålla nycklarna 

i handen.

”När jag är 
ensam på 

gymmet med 
män känns 

det otryggt”

Då känner vi kvinnor  
oss otrygga:
76 %  när det är mörkt.  
59 %   när vi går/springer ute när 

det är mörkt. 
10 %   när vi är hemma. 
49 %   när vi är ute på stan. 
39 %   i kollektivtrafiken. 

”Jag går och låter som en man, harklar 
mig och spottar, när jag är ute ensam”

Vad är vi mest rädda för?

1. Överfall/misshandel. 
2. Våldtäkt.
3. Rån.
4. Inbrott.
5. Mörkret. 

I åldersgruppen 25–30 är åtta av tio som är 
otrygga rädda för att bli våldtagna. Det är den 
största rädslan i denna åldersgrupp, som också 
är mer mörkrädda än gruppen som helhet.

”Jag förbereder mobilen så att jag snabbt kan ringa någon och undviker att ha hörlurar  på mig”

Vi frågade tusen kvinnor i åldern 25–50 år: När känner du 
dig otrygg? Vidtar du någon åtgärd när du är ute ensam på 
kvällen? Här är deras svar. Känner du igen dig?

”Jag går 
där det 

inte finns 
belysning 

för att 
inte själv 

synas”

KÄLLA: KANTAR SIFO AB:S UNDERSÖKNING ”AMELIAS KVINNORAPPORT 2016–2017”, UTFÖRD PÅ 
UPPDRAG AV TIDNINGEN AMELIA. CITATEN ÄR HÄMTADE FRÅN DE ÖPPNA SVAREN I RAPPORTEN.

”Att gå till och 
från kollektiv-

trafiken i  
mörkret gör 

mig rädd”

PRATA MED 
POJKARNA! 
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● Du hör steg bakom dig, går raskt vi-
dare och försöker se oberörd ut – men 
egentligen är du på helspänn. Eftersom 
du inte kan gå ifrån den mörka gestalten 
bakom dig utan att börja springa, saktar 
du in och hoppas att han snart ska pas-
sera. Men han fortsätter att gå efter dig, 
och svänger vänster på samma ställe 
som du. Paniken stiger.  

Känner du igen dig? Ja, antagligen. 
Vi har alla skyndat oss hem med andan 
i halsen. Eller struntat i att gå ut och 
jogga av rädsla för att bli överfallna. 
amelias Sifo-undersökning, som bygger 

på svar från 1 000 
kvinnor i åldrarna 
25–50 år, visar att tre 
av fyra kvinnor kän-
ner sig otrygga när de 
är ute i mörkret. Var 
tionde kvinna går inte 
ut ensam när det är 
mörkt. Och många av 
de yngre kvinnorna 
(25–30 år) är rädda för 
att utsättas för våld-

täkt. Bara var 
femte kvinna 
känner sig all-
tid trygg.

– Det här är 
oroväckande 
statistik. Ingen 
kvinna i 
Sverige ska be-

höva känna sig rädd, otrygg  
eller obekväm när hon går ut, säger  
advokaten och amelia-profilen Elisabeth 
Massi Fritz.  

– Kvinnor är rädda för att bli över-

fallna och utsatta för sexual-
brott. Men många unga som 
jag möter känner också stor 
otrygghet på grund av sexu-
ella ofredanden, och inför 
att bli kallade för slampa el-
ler hora i skolan, eller när de 
är ute på kvällarna. 
Vad tycker du att vi ska göra 
åt det?

– Vi behöver hög-
prioritera alla sexual-
brott, för det är det 
område där de f lesta 
kvinnor känner sig 
rädda och otrygga. Det 
gäller särskilt överfall, 
men det kan även 
handla om sexualbrott och våld från en 
närstående, säger Elisabeth Massi Fritz.

– Vi behöver förändra lagstiftningen, 
införa strängare straff för alla vålds-
brott, men också ha andra attityder och 
värderingar inom rättsväsendet. Ett 
proffsigt bemötande när en kvinna gör 
en polisanmälan innebär att hon blir  
tagen på allvar, samt att hennes ärende 
handläggs snabbt. Finns det bevis ska 
det leda till åtal och prövning i domstol. 

GENUSFORSKAREN BIRGITTA 
ANDERSSON, som har tittat på kvin-
nors upplevelser av otrygghet i offent-
liga rum, säger att brottsutsattheten 
skiljer sig mellan den som utsätts för 
sexualbrott och den som utsätts för 
misshandel. 

– Det är skuldbelagt att bli våldtagen, 
och en otrolig kränkning om man jäm-
för med att någon lappar till dig. 

Dessutom blir den våldtagna 
ofta ifrågasatt. Ingen säger 
till den som blivit slagen i 
bankomatkön: ”Fast du hade 
ju kort kjol, och så har du 
haft många sexuella relatio-
ner”, säger hon. 

Vi kvinnor får också i viss 
mån lära oss att vi ska 

känna oss otrygga. 
– Vi är duktiga på att 

tala om för f lickor att de 
inte ska gå hem en-
samma sent en kväll, 
inte dricka för mycket al-
kohol och inte ha utma-
nande kläder, vilket inne-
bär att kvinnan får ett 

eget ansvar för sin säkerhet och trygghet. 
Om en kvinna blir våldtagen, så är den 
vanligaste reaktionen inte ”vad gjorde 
han där en sen kväll”, utan ”vad gjorde 
hon där själv en sen kväll”. Det är ett 
strukturellt problem som vi gör om till 
ett individuellt ansvar, säger Birgitta 
Andersson. 
Vad tycker du om det? 

– Det är förfärligt. Indirekt säger 
samhället att ”vi kan inte garantera 
kvinnors säkerhet, så de borde hålla sig 
hemma”. Istället för att säga att männen 
borde hålla sig hemma. 

ÄVEN ANITA HEBER, docent och fors-
kare i kriminologi vid Stockholms uni-
versitet, ser det absurda i att lära kvin-
nor bete sig på rätt sätt. 

– Om man ser till risken, är det inte 
säkert att försiktighetsåtgärderna påver-
kar särskilt mycket. Dessutom innebär 

Vi bor i ett av världens mest jämställda länder, ändå känner sig tre av fyra kvinnor 
otrygga när det är mörkt – och yngre kvinnor är räddast av alla, enligt amelias nya 
Sifo-undersökning. Men varför har det blivit så här? Vad kan vi göra åt det? Och vems 
ansvar är det att vända trenden? Vi bad tre experter att ge sin syn på saken. 
AV LINDA NEWNHAM

– Den här frågan  
ANGÅR ALLA

Elisabeth: 
”Vi  behöver 

prioritera alla 
sexualbrott”

Birgitta:  
”Det är skuld-
belagt att bli 
våldtagen”
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ÄG NATTEN |Det här  
älskar man ju!

Källa: Kantar Sifo AB:s undersökning ”amelias kvinnorapport 2016–2017”,  
utförd på uppdrag av tidningen amelia. Under perioden 23 november–4 december 
2016 genomfördes 1 000 intervjuer med kvinnor i åldern 25–50 år. Intervjuerna  
genomfördes online inom ramen för Kantar Sifo AB:s webbpanel. Kvinnorna är  
bosatta i Storstockholm (25 %), Storgöteborg (11 %), Stormalmö (7 %) samt i orter 
med över 90 000 invånare (21 %), orter med 50 000–90 000 invånare (12 %), orter 
med 25 000–50 000 invånare (12 %) och orter med under 25 000 invånare (12 %). 
46 % av kvinnorna har ett eller flera barn under 18 år som bor hemma. 

Antalet sexbrott ökar
Sexualbrotten (både mer och mindre allvarliga 

händelser) har ökat. Totalt 1,7 procent av  

befolkningen blev drabbade förra året.  

Tittar man på enbart kvinnor är det tre  

procent. Det kan låta lite, men i gruppen unga 

kvinnor så utsattes nästan var tionde för ett 

sexualbrott förra året, vilket innebär att alla 

känner någon som har utsatts. 

KÄLLA: BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS (BRÅ)  

TRYGGHETSUNDERSÖKNING. 

Positiv omtanke
På bussarna i Kalmar har man något som kallas Nattstopp, vilket innebär att man kvällstid kan få kliva av  mellan två hållplatser, exempelvis närmare hemmet eller där man  känner större trygghet.  

Fantastisk idé,  
tycker vi!  

Spring med polisen!
På olika platser i Sverige kan du 
jogga med polisen någon kväll i 
veckan. Kontakta din lokala polis-
station eller googla på ”trygg-
hetsjogg” eller trygghetslöpning” 
för att se om det finns i närheten 
av där du bor. 

Förbered dig mentalt
Om man känner 
sig otrygg, finns 
det något man 
kan göra?  
Ja, säger kom-
munpolisen 
Fredrik Wallén 
på Norrmalm i 
Stockholm.

– Var mentalt 
förberedd. Rent 
statistiskt kom-
mer du troligen 
aldrig att behöva försvara dig mot 
ett våldsamt övergrepp, men tänk 
ändå igenom hur du skulle agera 
om det hände. Hur larmar du poli-
sen? Hur försvarar du dig fysiskt? 
Genom att förbereda dig mentalt 
ökar du din känsla av lugn och 
trygghet, samtidigt som du ökar 
dina chanser att försvara dig om 
det skulle hända något. 

Polisen 
Fredrik: ”Öka 
din trygghet 
mentalt.” 

”Ingen kvinna i Sverige ska behöva 
känna sig rädd, otrygg eller  
obekväm när hon går ut” 

det på något sätt att lägga an-
svaret på de potentiella off-
ren, säger hon. 

Så vad ska vi göra åt det här? 
Jo, prata mer med pojkar, 
unga killar och män om synen 
på våld, skillnaden mellan 
samtyckessex och våldtäkt, 
och liknande frågor.  

– Att vi inte gör det är ett 
svek även mot killarna, 
för de behöver också få 
insikt och verktyg. 
Dessutom är det inte så 
roligt för en man som 
går bakom en kvinna att 
se henne byta sida, och 
förstå att man upplevs 
som en potentiell våld-
täktsman. För de allra f lesta män är 
schysta. Det här är en fråga för hela 
samhället, säger Birgitta Andersson. 

EN VANLIG INVÄNDNING när de här 
frågorna diskuteras, är att otrygghet 
”bara är en känsla”, ingen reell utsatt-
het. Och statistiskt sett utsätts män för 
f lest brott, och offret för okända gär-
ningsmän är dessutom ofta en yngre 
man. När kvinnor utsätts för övergrepp 
sker det ofta inomhus, kanske hemma, 
och de är mer eller mindre bekanta med 
gärningsmannen. 

En annan aspekt är att det år 2015 
skedde två uppmärksammade mord på 
unga kvinnor utomhus – Lisa Holm i 
Skövde och Ida Johansson i Upplands 
Väsby – vilket säkert spädde på kvin-
nors känsla av otrygghet. Därmed inte 

sagt att otrygghet som 
”bara känns” är irrele-
vant. Nej, det är en fråga 
vi måste ta på allvar. För 
hur vi känner påverkar 
hur samhället ser ut och 
hur vi lever. 

– Det är ett problem 
när det påverkar och in-
skränker kvinnors bete-

ende, och därmed 
också deras möjlig-
heter, säger Anita 
Heber. 

Så vad kan vi 
göra? Patrullerande 
poliser både förebyg-
ger brott och ökar 
tryggheten. Ett annat 

sätt att jobba med frågan kan vara att 
skapa trygga platser med god belysning 
och folk i rörelse. Men på sikt är det för-
stås våra attityder som är nyckeln till 
förändring. 

– Den viktigaste frågan är att vi 
måste få med pojkar och män i det här 
arbetet, säger Birgitta Andersson. ●

Anita: ”Vi 
måste prata 
med de unga 

killarna”

NATTEN
ÄR VÅR! 
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– Fler poliser på 
stan vore bra

 Carin da Silva,  
programledare, bloggare:

”Jag är ganska rädd av mig, 
speciellt nu efter att jag fått 
barn. Jag undviker att gå en-
sam på kvällarna och åker 
ALDRIG kommunalt, utan tar 
alltid taxi om jag är själv. Jag 
försöker undvika situationer 
där jag vet att det finns en 

risk för att något ska hända, till exempel 
tunnelbanan. Det gör att jag blir mindre 
rädd. Men ta tillbaka natten? Det tror 
jag inte att det är vi kvinnor som ska 
göra, utan man ska rikta in sig på dem 
som sprider skräck. Det kanske kan lö-
sas med att ha fler poliser på stan.” 

– Ansvaret ligger 
på männen

 Rossana Dinamarca,  
riksdagsledamot (V): 

”Varje gång jag är på väg 
hem efter att ha varit på 
stan på kvällen/natten, 
kommer jag till en korsning 
där den ena vägen, den 
kortaste och snabbaste, le-
der genom ett skogsparti 
och den andra, längre, vä-
gen följer upplyst bilväg. 

Då cyklar jag som en idiot uppför back-
en och genom skogspartiet. Väl igenom 
pustar jag ut för att jag inte mötte nå-
gon, eller att det gick bra. Jag tränar 
kampsport och har länge trott att om 
jag bara kan springa snabbt och slå hårt, 
så kan jag ta tillbaka rätten till min 
kropp, men ansvaret ligger på männen. 
Det är de som måste sluta slå oss och 
hota oss med våld.”

– Jag taggar upp 
adrenalinet
Klara Svensson, boxare:  

”Jag har aldrig varit särskilt rädd av 
mig, har inte blivit uppfostrad till att 
’akta mig’. När jag befinner mig på 
platser som känns hotfull taggar jag 
upp adrenalinnivån, tänker ’Kom då!’ 
och knyter nävarna. Tyvärr ser jag det 
inte som att ’ta tillbaka natten’, utan 
mer som en acklimatisering i ett otryggt 
samhälle. Men better safe than sorry.” 

– Vi ska kunna ha 
kort kjol och vara 
berusade
Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (L):  

”Den dag jag som fri kvinna stympar min 
frihet, har jag förlorat makten över mitt 
liv. Kvinnor ska aldrig behöva ändra sitt 
liv en millimeter på grund av män. Vi ska 
kunna ha kort kjol, vara berusade och 
gå genom parker mitt i natten utan att 
bli överfallna och våldtagna. Det behövs 
bättre belysning utomhus, fler poliser 
på gatorna och fler som vågar ingripa. 
Men framför allt behöver en unken 
mansroll förändras.”

Ja, vi känner oss ledsamt nog otrygga, men dessa kända 
kvinnor tycker som amelia – att natten är vår. 

– Vi kvinnor ska  
INTE GÖMMA oss! 

– Låna grannens  
hund på springturen
Isabella Löwengrip, entreprenör:   

”Jag har tyvärr upplevt en del hat och fått våldtäkts- 
och dödshot, inte bara på mejl, personer har även  
kommit hem till min dörr. Så jag går inte ut själv på 
kvällarna. Men jag försöker hitta lösningar och utvägar. 
Vill jag träna sent på kvällen åker jag till gymmet istället 
för att springa ute. Försök att inte låta oron begränsa 
dig – kanske kan du gå ut på stan med en tjej- 
kompis, eller låna grannens hund på springturen.”
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Carin vill se 
fler poliser

Rossana tränar 
kampsport. 

Isabella vägrar 
låta sin oro  

begränsa henne. 
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AV AMELIA-REDAKTIONEN 

Boxaren Klara 
knyter nävarna. 

Birgitta: ”Det är 
inte vi kvinnor 
som ska behöva 
ändra oss.”
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– Vägra ge upp  
natten!
Alexandra Pascalidou,    
författare och programledare:

”Jag går ut, jag rör mig på stan 
med mina medsystrar. Jag bryr 
mig om mina yngre systrar. Jag 
ser dem och lägger näsan i blöt 
om jag ser något konstigt. 
Jag berättar för folk att 
jag är rädd och att jag 
gärna vill att någon föl-
jer med till tunnelbanan. 
Jag ber taxiföraren stan-
na tills jag gått in genom 
porten. Jag ringer mina 
vänner när jag klivit in 
genom dörren. Jag ger 
mig aldrig. Det of-
fentliga rummet 
tillhör oss alla. 
Vägra ge upp 
natten. Jag tror 
fler tanter på 
stan ökar trygg-
heten! Alltså inte 
bara unga tjejer.”

– Sällskap i örat är 
ett bra botemedel

 Soraya Lavasani, programledare:

”Blir både ledsen och arg över att så 
många känner sig otrygga, det är allas 
vårt ansvar att få varandra att känna 
trygghet. Jag själv är tack och lov väl-
digt sällan rädd på nattetid, men när en 
osäkerhet smyger sig på ringer jag min 
man eller en kompis. Sällskap i örat är 
mitt bästa botemedel mot otrygghet.”
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– Kunskap är en 
motkraft mot rädsla

 Alice Bah Kuhnke, kultur- och  
demokratiminister (MP):

”Jag känner mig inte otrygg, men det be-
ror till stor del på att jag har alla fakta och 
vet att brottsligheten generellt sett har 
gått ner. Men jag vet också var det blivit 
sämre och vilka grupper och områden 
som är mest utsatta. Med kunskap kan 
man bygga upp en sorts motståndskraft 
mot rädsla.” 

– De flesta män  
är schysta

 Olga Rönnberg, träningsexpert:

”Jag håller på att ta körkort nu för att 
känna mig friare. Jag undviker att åka 
pendeltåg. En gång var det en man som 
följde efter mig från tåget till gymmet 
och gav mig en lapp med sitt telefonnum-
mer. Ursäkta mig!? Jag kände mig för-
följd och påhoppad. Vi kvinnor ska inte 
gömma oss, det tror jag är fel väg att gå. 
Jag tror mer på taktiken ”kill them with 
kindness”, att vi med självklarhet tar vår 
rättmätiga plats i samhället. Vi ska också 
minnas att de allra flesta män är schysta.

– Jag pratar  
i telefon 

 Charlotte Kalla, skiddrottning:

”Det är sällan jag behöver röra mig ute 
kvällstid. När jag behöver göra det pratar 
jag ofta i telefon och det gör att jag kän-
ner mig tryggare. Personen i andra änden 
skulle bli varse om något hände mig, dess-
utom utstrålar jag beslutsamhet och foku-
sering när jag är mitt uppe i ett samtal.”

– Jag är mer arg  
än rädd

 Kitty Jutbring, programledare: 
”Jag är mer arg än rädd, för det är inte 
mitt jäkla ansvar att GÖRA något för att 
inte vara rädd. Det är mäns ansvar. Tänk 
att 50 procent av oss ska behöva ta till 

åtgärder för att inte vara rädda för den 
andra hälften. Typ gå andra vägar, ha 

pepparsprej, låtsas prata i mobil ... 
Det borde vara män, i tidningar 

för män, som diskuterar det här: 
Hur kan vi signalera att vi inte 
är farliga?”

Alice: ”Jag 
känner mig 
inte otrygg.”

Soraya: ”Jag 
ringer en vän.”

Alexandra vill 
se fler tanter 
på stan. 

”Vi kvinnor ska 
inte gömma oss”, 
säger Olga. 

Charlotte  
använder 
mobilen.  

Kitty: ”Det borde 
vara män som  
diskuterar detta.” 
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– Skärp er, 
gubbjävlar

 Glenn Hysén, fotbolls-
legend, tränare och  
expertkommentator:

”Jag blir så förbannad när 
jag läser om sådan skit 
som en del män håller på 
med, så att kvinnor inte 
kan känna sig trygga när 
de går ut. Det är fan inte 
klokt att det har blivit så 
här. Vi behöver prata mer 
om det här i olika sam-
manhang, även män 

emellan, så att de män som beter sig illa 
äntligen får in i skallen att det inte är 
okej att bete sig hur som helst. Skärp er, 
gubbjävlar!”

– Inga händer i 
fickorna

 Henrik Schyffert, komiker:

”Som man har jag natur-
ligtvis ingen som helst 
möjlighet att ens sätta 
mig in i den oro som  
kvinnor känner på vägen 
hem i mörkret. Men  
här är mina regler jag  

försöker följa:
1. Går över till andra si-

dan gatan om jag kan.
2. Inga händer i fick-
orna eller titta ner  
i marken.
3. Råkar jag kom-
ma nära så stan-
na en stund och 
öka avståndet. 
Finns ingen  
anledning att 
gå en meter 
bakom.
4. Möts vi så 
glad och öp-
pen. Säg hej.”

Kvinnors trygghet är ingen kvinnofråga, utan något  
som angår alla. Därför frågade vi några män: Hur kan 
du som man göra skillnad?    

– Vi män har  
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Glenn blir 
förbannad 
på män som 
beter sig illa. 

Henrik: ”Jag har  
några regler jag följer 
för att ta mitt ansvar.” 

– Kvinnor kan vara 
tuffare än de tror

 Alexander Bard, föreläsare, 
musiker och producent:

”Frågan är först och främst 
om det finns fog för att vara 
rädd för att gå ut på natten. 
För om det inte finns fog för 
rädslan, så är det rädslan som 
ska angripas. Och en del av 
den är även en form av själv-
upptagenhet om vi ska vara 
ärliga. Kvinnor kan vara mycket tuffare 
än de tror. Låt oss börja där.” 

– Jag lär mina  
söner vad som är 
rätt och fel
Nisse Edwall, poddare och bloggare:  

”Jag brukar akta mig för att gå ikapp en 
kvinna på mörka gångvägar, jag bru-
kar istället sakta in och ringa min fru 
om något skoj för att lätta upp 
stämningen. En annan viktig upp-
gift för mig som pappa till två sö-
ner är att ge dem en ordentlig 
uppfostran om vad som är rätt 
och fel vad gäller sex. Själv var 
jag som ung hänvisad till kom-
pisar och någon slags trial and 
error-teknik. Med facit i hand, 
så gjorde jag en hel del grejer 
som jag inte skulle gjort idag.” 

– Män måste börja 
erkänna sina fel

 Pa Modou Badjie, musiker i Panetoz, 
producent, ungdomsledare:

”Innan jag träffade min fru och fick barn 
hade jag en viss jargong med grabbarna. 
När jag fick min dotter Kineh skämtade 
alla män om att det skulle bli ’problem’, 
för att hon var tjej och alla killar skulle 
jaga henne. Då fattade jag att det är vi 
män som är problemet! Vi behöver aldrig 
tänka: ’Tänk om jag blir våldtagen.’  
Men det behöver våra mammor, systrar, 
döttrar, kusiner och grannar. Därför att 
de andra männen, som egentligen vill  
väl, inte säger ifrån. Män måste börja  
erkänna sina fel.” 

Skriv på amelias  

upprop du också! 

Det är alla kvinnors rättighet att 

känna sig trygga. Vi ska inte behöva 

begränsa oss, ta omvägar hem eller 

inte våga ta en promenad utomhus 

när det är mörkt. Natten är lika 

mycket vår som männens. Gå in på  

ägnatten.se och skriv på amelias 

namninsamling för ett tryggare 

samhälle för kvinnor. Vi kommer att 

lämna över namnen till våra politi-

ker och sätta press på dem, så att 

kvinnors trygghet prioriteras. Till-

sammans kan vi förändra samhället 

till det bättre – för oss alla. Skriv på 

nu, ditt namn kan göra skillnad! 
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Alexander 
vill angripa 
rädslan. 

Nisse: 
”Jag ska 
uppfostra 
mina  
söner.”

Pa Modou: 
”Det är vi 

män som är 
problemet.” 
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”VI VÄGRAR  
VARA RÄDDA” 

Ditt namn kan 
göra skillnad!


