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Genomför informationskampanj för att nå
våldsutsatta i karantän
Svar på inkommen skrivelse från Socialdemokraterna (S),
Vänsterpartiet (V) och Feministiskt initiativ (Fi)
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning
S, V och Fi ser till följd av Covid-19 ett ökat behov av uppsökande
arbete och föreslår att förvaltningen utreder möjligheten att
genomföra en informationskampanj för att nå våldsutsatta i karantän
och våldsutövare samt återkomma med förslag på ytterligare
åtgärder för att stärka skyddet och nå ut till våldsutsatta i hemmet.
Förslaget om att genomföra en informationskampanj bedöms vara
en effektiv och framgångsrik strategi för att nå våldsutsatta i
karantän. Förvaltningen bedömer att det pågår ett gediget arbete på
flera olika nivåer, genom flera olika kanaler och med flera olika
samhällsaktörer för att nå våldsutsatta och våldsutövare.
Förvaltningen bedömer därför att det i dagsläget inte föreligger
behov av ytterligare förstärkning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för socialtjänsten.
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Ärendet
Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Feministiskt
initiativ (Fi) har den 16 april 2020 inkommit med en skrivelse till
förvaltningen som handlar om att stärka det uppsökande arbetet och
genomföra en informationskampanj för att nå våldsutsatta i karantän
och stötta våldsutövare att bryta destruktiva mönster. Skribenterna
lyfter fram att flera länders kvinnorättsorganisationer har larmat om
ökat våld i nära relationer, våld mot barn och mäns våld mot
kvinnor som en följd av isolering under rådande Covid-19
pandemin. Även kvinnojoursorganisationerna ROKS och UNIZON
har larmat om riskerna när fler måste spendera tid i hemmet.
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Skribenterna menar att när allt fler tvingas stanna hemma så
krymper möjligheterna för våldsutsatta att söka hjälp och skydd.
Möjligheten för omgivningen att upptäcka missförhållanden
krymper också.
Skribenterna är oroliga för att kvinnor och barn är isolerade med
våldsamma män och förövare och ser ett behov av ökat uppsökande
arbete. Mot denna bakgrund föreslås följande:
-

-

Att förvaltningen utreder möjligheten att stärka det
uppsökande arbetet för att nå våldsutsatta i hemmet genom
exempelvis en informationskampanj direkt i brevlådan om
vilket stöd och skydd som finns att få för den utsatta och
vilken hjälp som finns för våldsutövare för att bryta
destruktiva mönster.
Att förvaltningen återkommer till nämnden med förslag på
ytterligare åtgärder för att stärka skyddet och möjligheter att
nå ut till våldsutsatta i hemmet.

Synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer i att isoleringen som uppstod till följd av
Covid-19 innebär en ökad risk för våld. Isoleringen medför, precis
som skribenterna skriver försämrade möjligheter för den
våldsutsatta att ta del av olika stödinsatser och för den
våldsutövande att bryta destruktiva mönster.
Förslaget om att genomföra en informationskampanj bedöms vara
en effektiv och framgångsrik strategi för att nå våldsutsatta i
karantän. Det pågår ett aktivt arbete på flera olika nivåer och genom
flera olika kanaler. Socialförvaltningen har under mars månad
genomfört en informationskampanj på Facebook. Under maj månad
har kampanjen gått ut i lokaltidningarna Mitt i och Direktpress.
Kampanjen kommer under sommaren att ges i repris på Facebook.
Förvaltningen har satt upp olika affischer hos polisen och i olika
fastigheters anslagstavlor, tvättstugor och portar. Polisen har fått
förvaltningens fickfoldrar som de har i receptionen och kan ta med
när de uppsöker hem där det har förekommit våld.
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Skärholmens fastighetsägarförening, SKAFAST har tagit fram eget
informationsmaterial för att nå ut till våldsutsatta och i det
materialet inkluderat förvaltningens journummer.
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Förvaltnings relationsvåldcentrum (RVC) har en bemannad
jourtelefon under kontorstid och erbjuder hög tillgänglighet.
Motivation till förändring är som allra högst när den utsatte eller
den som utsätter någon för våld söker hjälp. I dessa skeden är det
viktigt att den sökande snabbt fångas upp och möts av en fysisk
röst. Klienter som ringer in för att söka stöd möts följaktligen inte
av en telefonsvarare utan erbjuds stöd direkt. Alla klienter som har
ansökt om stöd och önskat ett fysiskt möte har fått det. Kontakt via
Skype har genomförs på klienters begäran och om de har tillhört
riskgrupp.
Förvaltningen anser, i likhet med skribenterna att särskilt riktade
informationskampanjer är ett effektivt redskap för att förebygga och
främja upptäckten av våld samt stärka våldsutsatta i karantän.
Förvaltningen har därför skapat en egen informationskampanj om
Relationsvåldscentrum Sydväst (RVC) och hur den som är utsatt
eller utsätter någon för våld samt är i behov av stöd i sin situation
ska komma i kontakt med RVC. Förvaltningen sprider även
information om Kvinnofridslinjen 020 - 50 50 50 och Bris
stödtelefon för barn 116 111. Informationsspridning kring våld i
nära relationer genomförs fortlöpande.
Andra åtgärder
Kampanjen Aldrig igen har producerats på uppdrag av
socialförvaltningen och i samarbete med Relationsvåldscentrum
(RVC). Aldrig igen har pågått sedan marsmånad. För att nå
våldsutsatta har Polisen genomfört kampanjen Kom till oss.
Jämställdhetsmyndigheten har fått i regeringsuppdrag att identifiera
och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna
sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
och förtryck, samt hur kontakt med våldsutsatta ska etableras.
Ytterligare åtgärder
Förvaltningen bedömer att det pågår ett gediget arbete på flera olika
nivåer och med flera olika samhällsaktörer för att sprida
information om våld samt nå våldsutsatta och våldsutövare i
karantän. Förvaltningen bedömer därför att det i dagsläget inte
föreligger något behov av ytterligare förstärkning.
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Erfarenheter från tidigare kriser visar att stödbehov brukar öka först
efter en kris. Mot bakgrund av detta bedömer förvaltningen att det
är viktig att agera långsiktigt och uthålligt. Antal samtal till
förvaltningen har inte ökat i samband med isoleringen men
beredskap finns för att möta den möjliga ökningen av våldsutsatta
och våldsutövande som behöver stöd.
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Jämställdhetsanalys
Förvaltningen ser positivt på att mäns våld mot kvinnor, liksom
kvinnors utsatthet uppmärksammas eftersom det är en viktig
samhällsfråga som knyter an till ett av de nationella
jämställdhetspolitiska målen som handlar om att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra.
Världshälsoorganisationen (WHO) har sedan 2002 klassat mäns
våld mot kvinnor som en folkhälsofråga. Mäns våld mot kvinnor är
ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem som har sin grund i det
ojämnställda samhället och medför betydande samhällsekonomiska
konsekvenser. En tredjedel av världens kvinnor har någon gång
blivit utsatta för fysiskt och/eller sexuellt våld av män. Att mäns
våld mot kvinnor är vanligast förekommande är viktigt att
synliggöra eftersom det strukturella våldet är ett tydligt uttryck för
en ojämlik maktrelation. Våldet används även som ett medel för att
upprätthålla det ojämlika förhållandet mellan kvinnor och män.
Det specifika stärkande arbete som pågår nu i syfte att nå
våldsutsatta och våldsutövare förväntas öka jämställdheten och
bidra till måluppfyllelsen av de jämställdhetspolitiska målen.
Förvaltningens arbete som rör våld i nära relation och
hedersrelaterat våld och förtryck inkluderar även andra utsatta
grupper. Kvinnor, män, flickor, pojkar och personer i alla åldrar
med könsöverskridande identitet får likvärdigt stöd från
förvaltningen om de utsätts för våld eller utsätter andra för våld.
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