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STOR HUSBILSMÄSSA I PÅSK!
Vi visar ca 70 husbilar!

Kaffe & våffla

Saft till barnen Öppettider: Långfredag, Påskdagen
Annandag Påsk kl. 12-15. Påskafton stängt.

För dig som värdesätter service och tillmötesgående även efter köpet!

Välj bland ca 50 beg. modeller 
från olika fabrikat från 119.000:-

Mån-tors 10-18. Fre 10-16.
Intill riksväg 42 mellan 
Alingsås och Trollhättan
www.prhusbilar.com Tel 0322-832 10

Nya modeller
från 469.800:-

2,95% ränta 
under påsken!

14 bilar för visning!
från 595.000:-

NÖDINGE.  Sätt dig in i 
barn som har döden på 
axeln varje dag och inte 
vet om mamma lever 
när hon kommer hem. 
Det barnet har inte 
MVG i matematik.

En skrämmande 
verklighet som alltför 
många unga människor 
tvingas uppleva.

I onsdags arrangera-
des en föreläsning om 
våld i nära relationer i 
Ale gymnasium.

Sedan flera år tillbaka pågår 
ett arbete i Ale kommun, 
som gäller våld i nära rela-
tioner. 2006 antog kommun-
fullmäktige en policy som 
säger att kontinuerlig utbild-
ning ska ske inom området.

– Därför är vi väldigt glada 
att vi kommit till skott och 
kan erbjuda er den här typen 
av utbildning, sade Birgitta 
Fredén, Rådet för Hälsa och 
Trygghet, som hälsade väl-
kommen tillsammans med 
kollegan Lotti Klug.

Avstamp
Brottsoffermyndigheten 
har beviljat Ale kommun ett 
bidrag för att kunna genom-
föra en utbildning med fokus 
på såväl kvinnan, mannen 
som barnen och därför pas-
sade man på att bjuda in alla, 
som i sitt jobb eller på annat 
sätt kommer i kontakt med 
denna problematik, till en 
halvdag med tre intressanta 
föredragshållare; Katarina 
Björkgren, Dialoga Rela-
tionsvåldscentrum i Göte-
borg, Bo Jonsson, Krismot-
tagning för män i Ale/Kung-
älv, samt Lotta Molander-
Shanti.

– Föreläsningen kan ses 
som ett avstamp för den 
utbildning som tar sin början 
den 20 april. ”Ge mig nya 
ögon att se med” är en bas-
utbildning om barn, kvinnor 
och män som lever med våld 
i nära relation. Utbildningen 
ska ge grundläggande kun-
skaper om våld i nära relatio-
ner, lagstiftning och om hur 
vi med hjälp av samverkan 

kan minska våldet, säger Bir-
gitta Fredén och fortsätter:

– Syftet är dels att höja 
kunskapsnivån, dels att stärka 
personal som i arbetet möter 
barn, kvinnor och män som 
lever med våld i nära rela-
tioner. Utbildningen har ett 
tydligt barnperspektiv.

Våldet
Mer än 90 % av allt våld 
utförs av män. En av tio 
kvinnor har någon gång 
blivit utsatt för våld från 
sin nuvarande partner. En 
tredjedel av alla kvinnor har 
någon gång blivit utsatt för 
våld från sin tidigare partner. 
Fakta som Katarina Björk-
gren redogjorde för under 
sitt inledningsanförande. 
Hon passade också på att 
citera Per Isdal, psykotera-
peut, för att beskriva vad våld 
egentligen är:

– Våld är varje handling, 

riktad mot en annan person, 
som smärtar eller skadar, 
skrämmer eller kränker, eller 
får personen att göra eller 
avstå från att göra någonting 
mot sin vilja. 

Bo Jonsson fortsatte med 
att definiera olika typer av 
våldshandlingar som män är 
benägna att utföra. 

• Fysiskt våld
• Psykiskt våld
• Materiellt våld
• Latent våld
• Sexuellt våld
• Ekonomiskt våld

– Våld är alltid utövarens 
ansvar. Våldet utgår från 
utövarens känslor och behov, 
säger Bo Jonsson.

I fjol hade Krismottag-
ningen för män i Ale/Kung-
älv 99 besök. 

– Snittet låg på 2-5 samtal 
för de här personerna, för-
klarar Bo Jonsson.

Konsekvenser
Lotta Molander-Shanti, 
ansvarig för barnverksam-
heten på Alla Kvinnors Hus 
i Stockholm, beskrev på ett 

målande och tydligt sätt vad 
mannens våld mot kvin-
nan får för konsekvenser för 
barnen i hemmet. Om den 
roll som barnen intar för att 
inte familjehemligheten ska 
läcka ut.

– Det du ser och hör det 
har inte hänt, och det du 
kände det var fel. Sådan är 
verkligheten för dessa barn. 
Tillitsbrist är något som 
präglar de barn som växer 

upp i ett hem där det före-
kommer våld, förklarade 
Lotta Molander-Shanti och 
tillade:

– Tänk att leva med döden 
på axeln varje dag man går 
till skolan.

Så grym är verkligheten 
för många barn i vårt sam-
hälle.

Skrämmande verklighet skildrades i Ale gymnasium
– Föreläsning om våld i nära relationer

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I onsdags hölls en föreläsning i Ale gymnasium om våld i nära relationer. Katarina Björkgren, Lotta Molander-Shanti och Bo Jonsson delade med sig av sina 
kunskaper inom detta specifika område.

Vindkraftsfrågan är högaktuell i Västra  
Göta land och många undrar vad som  
egentligen gäller och hur affärsmöjlig-
heterna ser ut. Nu bjuder LRF Väst in till  
ett öppet informationsmöte om vindkraft. 

Välkommen torsdagen 8 april kl 19.00-21.30  
i Starrkärrs bygdegård (Ale kommun)

Anmäl dig till Erik Evestam, 054-54 52 65,  
erik.evestam@lrf.se. 
 
Vi bjuder på fika.
Varmt välkommen!

Kom och prata vind!

Telefon 0771 - 573 573. www.lrf.se 

Ökad livslängd 
för endast  495 kr
En felaktig hjulinställning orsakar både onödigt 
däckslitage och ökad bränsleförbrukning.  
Just nu gör vi 4-hjulsinställning på din bil för 
endast 495 kr. Erbjudandet gäller privatpersoner 
t o m 2010-05-15. Ring för tidsbokning.

Däckia Göteborg Exportg 22  |  031-742 32 30 www.dackia.se

Rödjans väg 13, NÖDINGE 0303-960 70

Med det breda 
sortimentet
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