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nyheter

Fler litar
på vården

Stockholm Stockholmarnas förtroende för vården
ökar. Drygt 60 procent har hittills i år stort eller mycket stort
förtroende för vården. Det
visar nya siffror från landstingens nationella mätning
Vårdbarometern.
Det är en ökning med fyra
procentenheter jämfört med
motsvarande mätning förra
året. 6 procent säger att de
har litet eller mycket litet
förtroende för vården, vilket är
färre än i fjol.
I Stockholm ingick 3 900
personer i undersökningen.

Polisman
ville få en
gentjänst
Stockholm En kriminal-

kommissarie vid Rikspolisstyrelsen ska från sin privata
e-postadress ha skickat ett
mejl till en målsägandes ombud där kommissarien skrivit
att en polisanmälan ska tas
tillbaka om målsäganden gör
som han önskar.
I höstas beslutade chefs
åklagaren att inte inleda
förundersökning gällande
tjänstefel. Men nu anmäls
mannen till personalansvarnämnden.

De vill ge våldtagna
kraft att våga berätta
Söderortsborna Julia
Östfeldt och Emma
Blomdahl vill gjuta mod i
och ge kraft till våldtagna
kvinnor och män.
Med utställningen True
Faces hoppas de få människor att våga berätta.

Emma Blomdahls och Julia Östfeldts vägar korsades under omständigheter de helst hade velat
slippa. Men de hoppas att arbetet
som de nu utför ska ha betydelse
för många.
För tiotusen kronor vill de göra
skillnad för människor som har
drabbats av våldtäkt och övergrepp.
Pengarna, som de vunnit i jämställdhetstävlingen Make Equal,
ska hjälpa dem att synliggöra sexuellt våld, bland annat med utställningen True Faces i höst.
– Vi vill krossa fördomarna om
hur en våldtäkt ”ska gå till” och
hur en gärningsperson ”ska vara”,
säger Emma Blomdahl.
I utställningen vill d
 e att kvinnor och män som blivit utsatta ska
medverka, bland annat genom bilder och intervjuer.
– Vi vill ge ansikten till historier-

Lägg Printz
på grillen.

Köp hem korv skapad av Printz korvmästare. I delin
hittar du även nygjorda såser, goda ostar, hängmörat
kött och mycket annat. Under hela juni 2014 erbjuder
Printz 15% rabatt i delin.

så positiv trots allt, säger Julia.
Emma tar ett djupt andetag och
berättar om en sommarkväll på ett
uteställe i Stockholm. Hon var berusad, han frågade om de skulle
gå ut och röka. En ömsesidig kyss,
sedan gick allt fort. Han tryckte
upp henne mot ett staket.
– Jag puttade bort honom flera
gånger, men han fattade inte. Jag
tittade ner i marken och tänkte
”gode Gud, låt mig bara försvinna”.
Emma polisanmälde, ord stod
mot ord och fallet lades ner.

Men hon säger att den där kvällen

Julia Östfeldt och Emma Blomdahl vill få fler att våga prata om sexuellt våld. 
Foto: Åsa Sommarström

na kring våldtäkter, visa att våldtäktsoffer kan vara vem som helst
i din närhet, säger Julia Östfeldt.
utställningen

försöker
Emma och Julia hitta personer
som kan tänka sig att medverka på
olika sätt. Till sin hjälp har de Facebooksidan TrueFacesSwe, som
sjuder av liv.
Emma och Julia driver sidan,
där de där de bland annat uppmärksammar forskning kring sex-

Inför

uellt våld. Dessutom är det ett forum för människor att mötas.
– Vi får mail från drabbade som
säger att de har blivit stärkta av att
läsa, säger Julia.
Hon har själv levt i en destruktiv
relation. För att bearbeta det hon
upplevt fick hon gå i terapi vid Södersjukhuset. Där träffade hon
Emma Blomdahl.
– Jag minns att jag tänkte att
Emma och jag, vi ska bli kompisar!
Hon hade en sådan energi och var

inte ska få förstöra för henne, trots
att både hon och Julia känner att
de ibland får stå till svars. Emma
har fått höra att hon ju faktiskt
kysste mannen och Julia har fått
frågan varför hon inte lämnade ett
destruktivt förhållande.
Kommentarerna har sårat, men
också sporrat dem till att aldrig ge
upp.
– Tillsammans har vi funnit styrka, och vi tänker använda den för
att stötta och stärka andra, säger
Emma.

l Ida Leveby Andersson
ida.leveby@mitti.se
tel 550 550 86

Billigare
Brillor
för Barn!
Hur många prickar har nyckelpigan? Vad är det för krumelurer på
skylten där borta? Är det där en mås eller ett flygplan? Barns lust
att upptäcka världen är stor. Men dålig
syn gör det svårt att betrakta
omvärlden i detalj.
Nu får barn som har synfel och
är skrivna i Stockholms län
glasögonbidrag på 500 kr.
Bidraget gäller fram till
barnet fyller 10 år.

Vi på Tolv Stockholm utmanar bilden av vad en galleria kan
vara. Vi har skalat bort allt vad butiker heter och fokuserar helt
på upplevelser. Sida vid sida med underhållande aktiviteter
möter du nya spännande matupplevelser. Välkommen till
Tolv Stockholm och restaurang Printz för att utmana dina
smaklökar och andra sinnen. www.tolvstockholm.se
Roligare mat. Godare nöjen. Gatuplanet – Tele2 Arena.

På 1177.se/sthlm-glasogonbidrag
finns en lista med optikerbutiker
som arbetar med bidraget. Det går
även bra att ringa 1177 och fråga.

