
Natasja askelumd
billedkunstner

– Hadde jeg vært vitne til en  
kriminell handling, hadde jeg  
vel gjort som jeg alltid gjør:  
Handlet først og tenkt etterpå
Livet er sjelden slik som dette:
Venninne: Mannen min slår meg.
Jeg: Du må skille deg.
Venninne: Det vil jeg ikke.
Jeg: Da anmelder jeg ham.
Venninne: Da vil jeg ikke være venninnen 
din mer.
Det pleier å være vannskeligere enn som så, 
og det har skjedd mye før du anbefaler ven-
ninnen din å gå fra en voldelig mann. Vi har 
nok pratet og trøstet og grått mye allerede. 
Har venninnen min barn er valget enkelt, 
politiet eller ei: Da hadde jeg i hvert fall 
meldt fra til barnevernet. Ingen barn skal 
vokse opp med vold og angst.

marit lesjø
tvitreren «Grusomme marit»

– Det er mer viktig for meg at  
venninnen min ikke blir slått  
helseløs enn at hun skal fortsette  
å snakke til meg.
«Hun nekter å skille seg»?! Dette betyr 
altså at jeg har sagt «Du må skille deg!» og 
hun har sagt «Jeg nekter!». Dermed har jeg 
allerede tatt en dårlig avgjørelse, og en av-
gjørelse som er veldig lite typisk meg (ikke 
at dårlige avgjørelser generelt er typisk meg, 
for all del). Det blir som å trenge en katt 
opp i et hjørne og si «Du må klatre oppover 
veggen!». For det første er det sannsynligvis 
nesten umulig for katten å klatre oppover 
veggen, og for det andre kan ikke katter 
menneskespråk. Men med min naive tiltro 
til systemet, ville jeg nok spurt politiet om 
de kunne gjøre noe. 

ukens dilemma konevold

Venninnen din blir mishandlet av  
ektemannen. Hun nekter  
å skille seg. Når du vil  
anmelde mannen, truer  
hun med å bryte all  
kontakt med deg. Går du til  
politiet?

 Tekst: Per Magnus Riseng 

esbeN-esther Pirelli beNestad
lege og sexolog

– Jeg ville snakket med henne en 
gang til.
Jeg ville spurt om hun kunne være snill å 
fortelle meg, på en slik måte at jeg forsto 
det, hvorfor hun ville bli sint dersom jeg 
gjorde det klart mest fornuftige, å melde 
mannen til politiet. Er det fordi hun tross  
alt elsker ham og ikke vil miste ham?  
Eller er hun bare redd for represalier?
Dersom hun ikke kan gi et svar jeg kan tro 
på, ville jeg fortelle ektemannen at jeg gir 
ham to dager til å gå i seg selv og eventuelt 
rydde opp på egen hånd. Hvis ikke anmelder 
jeg ham til politiet.
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