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Skrivelse om våldet under pandemin
Stockholm och Sverige är inne i en andra våg covid-19-pandemin. Vi
rekommenderas att vara hemma i största möjliga utsträckning och bara träffa
personer inom sitt eget hushåll. Det betyder att vi återigen ser en ökad isolering i
hemmet, och för en del betyder det att man isoleras med sin förövare.
Under de tio senaste månaderna har det inkommit 19 000 polisanmälningar från
kvinnor om misshandel av en närstående (Brå, 2020). Det är en ökning med fem
procent jämfört med 2019. Dagens Nyheter har nyligen kartlagt kommunerna i
landet och var tredje ser ett ökat inflöde av ärenden av våld i nära relationer under
pandemin. I de kommuner och stadsdelar där man inte sett en ökning, finns oron
att anledningen är att man inte har samma möjligheter till att söka hjälp och
skydd. Också att man väntar sig en ökning när vi väl har tagit oss ur pandemin.
Kvinno- och tjejjourer är oroade över hur situationen utvecklas. Rädda Barnen ser
ett ökat antal samtal till sin chatt och telefonlinje.
I tertialrapporten ser vi att allt fler tar kontakt med Relationsvåldscentrum (RVC)
på Tjärhovsgatan på Södermalm och att efterfrågan på stödinsatser fortsätter att
öka. RVC liksom många kvinnojourer och kvinnoorganisationer varnar att det
finns en risk för ökat våld till följd av social isolering i hemmen. På grund av
rådande pandemi behövs ett ökat uppsökande arbete för att nå de som är isolerade
med sina förövare.
Med anledning av detta vill vi fråga förvaltningen:
1. Har antalet inkomna ärenden till relationsvåldsteamet ökat under de
senaste månaderna? Kan vi få ta del av konkreta siffror?
2. Hur ser förutsättningarna ut att möta ett eventuellt ökat behov av stöd och
hjälp?
3. Planerar förvaltningen att göra några särskilda insatser för att nå ut till
personer utsatta för våld? Om ja, vilka konkreter insatser har vidtagits.

