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Vold i
lesbiske parforhold
er tabu
Tallene viser at mellem 25 og 35 procent
har været udsat for partnervold i lesbiske
forhold. De fleste voldelige parforhold er af
længerevarende karakter fra 5-10 år.

Metoo blev opfundet af Tarana Burke i 2007 til sorte kvinder, der
havde været udsat for overgreb. Et symbol på, at heling begynder,
når ensomhed brydes.
Efter de nylige afsløringer af Weinsteins overgreb, oktober 2017,
gjorde Alyssa Milano hashtagget #Metoo kendt ved at sætte gang i
en overvældende kampagne på de sociale medier. Her delte kvinder
verdenen over deres historier om seksuelle krænkelser.
Efterfølgende har overgreb og vold mod kvinder været behandlet i
alle medier skrevne som digitale. Alle steder har man udelukkende
beskæftiget sig med mænds vold og overgreb mod kvinder. Men
forekommer der også vold og andre former for overgreb i lesbiske forhold? En søgning på nettet kunne besvare dette spørgsmål med et ja.
Det er vigtigt at bryde tavsheden omkring forekomsten af vold og
overgreb i lesbiske relationer. De få studier der findes på området
peger på at partnervold i samkønnede relationer er et lige så alvorligt
og hyppigt problem som i heteroseksuelle relationer.
Tallene viser at mellem 25 og 35 procent har været udsat for partnervold i lesbiske forhold. De fleste voldelige parforhold er af længerevarende karakter fra 5-10 år.
Hver fjerde lesbisk oplever fysisk vold indenfor et parforhold. Endnu
flere oplever overgreb i form af tvang, verbal nedgørelse, trusler og
social – eller økonomisk kontrol. Lesbiske ofre såvel som lesbiske
voldsudøvere har visse ligheder med deres heteroseksuelle modpart.

”Metoo”
Tarana Burke

”My silence
had not protected
me.
Your silence
will not protect
you”
Audre Lordes

Voldelige mænd og voldelige kvinder har en del fællestræk, f.eks.
tidligere oplevelser af misbrug eller vold. De har høj risiko for misbrug af alkohol eller stoffer, har tendens til psykisk afhængighed, og
stærke fantasier om, hvad et parforhold burde være.

At skabe talerum
Nicole Ovesen, kandidat i kønsstudier fra Lunds Universitet har i sit
speciale: At skabe talerum- et narrativt studie af fortællinger om
vold i lesbiske relationer - talt med en lesbisk der har været i et voldeligt forhold.

”At skabe talerum”
Nicole Ovesen
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Claras fortælling
Mødet og første episode
”Jeg var lige gået ud af et andet forhold to måneder forinden. Vi er til
en fest hjemme hos en bekendt. Vi kendte ikke hinanden. Men så var
hun der og vi mødes og det bliver sådan lidt ”head over heels” forelskelse ret hurtigt. Så er vi nok sammen i tre-fire måneder tror jeg og
jeg oplever ikke noget. Det har bare været godt og jeg er glad og det
hele er fint.
Hun tager lidt stoffer i weekenden ind i mellem. Det er jeg ikke med til.
Jeg har sagt at det ikke siger mig noget og jeg har ikke lyst til det. Jeg
frabeder mig også at hun gør det. Men det vælger hun så at gøre en
weekend og det kan jeg jo ikke sige noget imod, for det gør jeg ikke.

Det har
bare været godt
og jeg er glad
og
det hele er fint.

Mødet
og
den første
episode

Og så mødes vi dagen efter hvor hun så har en eller anden kæmpe
nedtur på og så går det så udover mig. Jeg ved ikke hvorfor, så starter
der et skænderi. Jeg vil helst ikke skændes fordi det giver ikke mening,
jeg vil bare gerne snakke om tingene, men jeg kan mærke hun vil rigtig
gerne vil skændes og det kommer ikke rigtig til at ske fra min side. Så
begynder hun at lange ud efter mig i stedet for. Hun holder mig fast
i sengen og tager kvælertag på mig. Hun får også revet min hals så
meget så jeg styrtbløder fra halsen. Det var sådan første gang jeg oplevede de voldelige træk.
Jeg har aldrig oplevet sådan noget her før, så jeg tænker hvad fanden
er det og hvad foregår der og hvad har tricket det? Jeg tænker at det
har været de der stoffer som har gjort det. Men det er jo svært at sige.
Jeg kan jo tolke så meget jeg vil i dag. Jeg har da tolket meget siden,
men dengang tænkte jeg bare, hvad er det der sker, du skal sgu smutte
nu! Skynd dig væk! Så jeg smed hende ud og taler ikke med hende i
lang tid. Jeg har i hvert fald en uge væk fra hende og siger: ”det der det
finder jeg mig ikke i”.

Hun får
også revet min hals
så meget
så jeg styrtbløder fra
halsen
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Men hun respekterede overhovedet ikke, at jeg ville være i fred. Jeg
blev kimet ned, der blev banket på min dør, banket på mine vinduer,
banket på det hele. Hun kontaktede mine venner og prøvede alt for at
komme i kontakt med mig. Fik hendes mor til at ringe til mig. Det var
meget desperat.

Hun
bliver
voldelig
og jeg går

Mine venner reagerede meget kraftigt og sagde: ”det der Clara det skal
du hurtigst muligt ud af, det er sindssygt”. De var meget bekymrede for
mig og sagde at jeg skulle prøve at se om jeg ikke kunne få det afsluttet nu! Men det ved jeg ikke hvorfor, det kunne jeg ikke. Så vi fortsatte
længere tid endnu.”
”Og så glider jeg lidt stille og roligt ud af det her forhold. Men så alligevel ikke, for hun opsøger mig jo og ringer på deres dør og banker igen
på deres vinduer og vil have mig tilbage helt grædende og skrigende.
Og sådan kører det lidt stadig en gang i mellem. Der er stadig opkald og
ringen på døren, selvom jeg fortæller at hun skal holde sig væk.”

”– det der
Clara
det skal du hurtigst
muligt ud af,
– det er sindssygt”

Ligeledes har Nicole Ovesen interviewet Chris Poole, som er konsulent i voldsforebyggelse, og har udbudt kurser for lesbiske omkring
hadforbrydelser og partnervold.
Chris Poole oplever en utrolig stor
modstand mod at italesætte det
man har været udsat for, som
vold. Man kalder det alt muligt
andet. Problemet er at hvis man
ikke italesætter det som vold, bliver det også sværere at handle
og gøre noget konstruktivt.

Chris Poole
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Hvorfor denne berøringsangst
Chris Poole mener at berøringsangsten findes både ude i samfundet
men også blandt lesbiske selv. Dette kan skyldes angsten for yderligere stigmatisering af en udsat minoritetsgruppe ”Men jeg synes
vi som lesbiske har et ansvar for at gøre noget. Altså kigge på de
statistikker der findes. Lægge pres på de nødvendige instanser til
at afsætte resurser til flere og i hvert fald sætte nogen konstruktive
forebyggende tiltag i gang.”

Hvordan forholder hjælpesystemet sig til lesbiske og vold?
I Sverige er der specielle tilbud til LGBTQ-personer. Det er der endnu
ikke i Danmark. Vi har kvindekrisecentre men spørgsmålet er om man
som lesbisk oplever at det er en mulighed da de jo bygger på idéen
om en mandlig voldsudøver. LGBT har et telefonisk rådgivningstilbud.
Her er det dog yderst sjældent at folk henvender sig for at få hjælp i
forbindelse med partnervold.

LGBT-rådgivning
Aarhus
Mød os personligt:
Mejlgade 71
(Café Sappho),
8000 Århus C
Eller ring
tlf. 8613 1948
tlf. 2230 1948
(torsdage 18-20)
Mail:

raadgivningaarhus@lgbt.dk

Hvad kan vi selv gøre?
Vi skal turde se at det faktisk også findes vold og andre overgreb
indenfor vores miljø. Vi skal turde se at det ikke er noget man skal
skubbe ned under gulvbrædderne, for det findes og vi skal turde tale
om det. Og vi skal råbe myndighederne op så der kommer specielle
tilbud om hjælp rettet mod LGBTQ personer.
Vi skal insistere på at fortælle om virkeligheden, indtil der ikke længere er nogen, der kan ignorere den.

Chris Poole:
”Psykisk selvforsvar for
kvinder”
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