
Bakom var 
5e dörr...

...en föreläsning om våld i 
nära relation med

Linda 
Ljungdahl
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www.courage4life.com
linda@courage4life.com

SPONSORER och SAMARBETSPARTNERS:

”15 år av mitt liv levdes i våld i nära 
relation.

Varje dag var en kamp på liv och död för 
mina två barn och mig, men vi överlevde.

Det krävs oerhört mycket mod för att 
lämna en relation av våld, och det krävs 
styrka i kampen för att få tillbaka ett 
värdigt liv.

2011 startade jag organisationen 
Courage 4 life - för att ingen våldsutsatt 
person skall behöva gå igenom det vi gick 
igenom, för att den som vill och måste 
lämna förövaren skall få en hand att 
hålla i under tiden, få hjälp, stöd och mod 
att leva och för att orka kämpa för ett 
självständigt och tryggt liv – utan våld!”

Mot våld i nära relation 
Vi Stöttar, handleder, utbildar & föreläser!

www.courage4life.com 
E-mail: info@courage4life.com 

Jourtelefon för sms och samtal: 0760-94 60 41

Scanna QR-koden för att komma direkt 
till vår sida på Facebook

facebook.com/courage4life.se/
facebook.com/supportcourage4life.se/

För gåvor och betalning: 
Swish: 123 04 39 380 
Bankgiro: 514-2443



Bakom var 5:e dörr finns Våld i nära relation!

Våld i nära relation är idag ett av Sveriges största 

samhällsproblem. Var 5:e barn lever i en familj där våld 

i nära relation förekommer.

Allt jag behöver är mod att leva! 

    Så må din vilja ske, så som i himmelen så ock på jorden! Eller...

 ...må din vilja ske, så kanske vi
                   överlever även denna dag!

Socialstyrelsens definition av våld i nära relation:
Våld i nära relation är ofta ett mönster av handlingar som kan vara 
allt ifrån subtila handlingar till grova brott.
Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt 
eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och 
psykiskt våld.
• Fysiskt
• Sexuellt
• Psykiskt
• Socialt
• Materiellt/ ekonomiskt

I en lånad bil på en 70-väg, i 160 km/ tim. 
Hela omvärlden har suddats ut. Utanför bilen 
flyter mötande bilar, träd, vägmarkeringar och 
stoppskyltar ihop till en grå dimma.
Jag håller krampaktigt ena handen om ratten, 
trycker foten tungt mot gaspedalen och skriker allt 
vad jag kan. Jag förbannar och ber. Tårarna forsar.
Mobilen ringer igen:
- Hej igen, jag vill bara påminna dig ännu en gång 
om att allt detta är ditt fel Linda. Det är ditt fel att 
L nu ska dö. Vi är snart där nu, det är snart dags.  
Adjö Linda!
Vad händer i kropp och själ när livet snabbt och 
okontrollerat håller på att rinna bort? Vad händer i 
kropp och själ när man sitter i en bil 18 mil bort från 
den plats där ens dotter just är på väg att mördas?
Det var den 19 februari 2006, den dagen då vi åter 
igen lurade döden och vann livet. 19 februari 2006 
en av de dagar då jorden gick under men återföddes 
i ett färgsprakande fyrverkeri.

/ Ur: ”Må din vilja ske” i textsamling

Om Courage 4 life:
Courage 4 life startades 2011 av Linda som då levt med våld i nära 
relation i 15 år.
Under dessa 15 år fick hon om och om igen uppleva de brister som 
fanns i vårt samhälle då en våldsutsatt kvinna behövde hjälp att lämna 
förövaren.
Hon upptäckte hur tabubelagt och fullt av skam ämnet ”våld i nära 
relation” var och även hur obefintligt med information som fanns om 
detta våld; det blev tydligt att en våldsutsatt kvinna oftast är helt utan 
hjälp och stöd och att det som krävs av henne är Stort mod för att 
lämna - för att överleva.
Efter flera års planering och efterforskning bildades Courage 4 life - 
med grunden att ”ingen våldsutsatt person skall behöva vara ensam 
då den vill eller måste lämna en förövare - Tillsammans blir vi starkare 
och modigare”!
Idag arbetar flera kvinnor (och män) som mentorer i denna 
organisation. Merparten har själva en gång varit våldsutsatt och vet 
därför väl vad detta våld handlar om - detta är organisationens styrka.
Mentorernas egna erfarenheter tillsammans med deras utbildning, gör 
att de på ett bra sätt kan stötta, hjälpa och leda andra våldsutsatta ut ur 
våldet - i den stund då behovet är som allra störst.
Courage 4 life arbetar med ett helhetskoncept och som en vän, nära 
den som är våldsutsatt och släpper inte taget om henne/honom förrän 
hon/han kommit ut ur våldet och står stark på egna ben.
Courage 4 life finns med hela vägen och medverkar vid ex: läkarbesök, 
polisanmälningar, förhör, rättegångar, samarbetssamtal, möten etc. 
Courage 4 life handleder och stöttar vid sammanställning av ex. 
bevismaterial för anmälan och förhandling. Courage 4 life samarbetar 
med jurister, polis, socialtjänst, sjukvård, olika frivilligorganisationer 
m.fl.
Varje vår och höst anordnas ”Hand till hand”- en utbildning för 
våldsutsatta, denna utbildning ger förståelse för vad våld i nära relation 
är, stärker självkänsla och ger mod.

Läs mera - beställ armband - på Lindas  
hemsida: www.lindaljungdahl.se

Nästan allt våld i nära relation sker bakom stängda dörrar och ett berg av fasader och psykologiskt spel. Ingen ser, ingen hör och om någon skulle ana så är det lättare att låtsas som ingenting alls – just därför är det så svårt att ta sig ur…

Uppskattningsvis misshandlas minst 800 kvinnor 

och minst 500 män per dag här i Sverige. Det innebär 

att våld i nära relation är ett av Sveriges största 

samhällsproblem idag.

”ALLA behöver höra denna. Tänk om all personal inom 
kommun och sjukvård, inom politik och rättsprocess fick denna 
föreläsning till sig. Det skulle göra skillnad det. Så fruktnsvärt 
hemskt, och det finns här, nu. Nu vet jag vad jag kan göra. Jag 
kan ta mitt ansvar i alla fall.” /Lyssnare 2017

”Full pott! Den bästa och mest fängslade föreläsning jag någonsin 
varit på. Tack!” / Ann-Christine okt-2017

”Tack för att du öppnade mina ögon”. / Johan okt-2017
”Jag grät floder men jag var också full av hopp när jag går häri-
från nu”. /Lyssnare -2016


