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Corona innebär att fler och fler människor i Sverige isolerar sig och stannar hemma i
karantän. Ett nödvändigt steg för att få stopp på spridningen men en förödande situation för
alla som utsätts för våld i nära relationer – ett problem som nu också riskerar att öka och där
beredskap behövs nu.
Sedan tidigare vet vi att exempelvis Kvinnofridslinjen och kvinno‐ och tjejjourerna får fler
stödsökande under storhelgerna och sommarsemestrarna när många tillbringar mycket tid
tillsammans med familjen, inte minst bakom hemmets väggar. Från Hubei‐regionen i Kina
har i efterhand redovisats en dramatisk ökning av våld i nära relationer som följd av
isoleringen på grund av Coronaviruset. Samma signaler har fler organisationer, både i
Sverige, Europa och USA flaggat för som en konsekvens av ökat hemmavarande ‐ en drastisk
ökning av mäns våld mot kvinnor och barn.
Feministiskt initiativ anser att vår stadsdel och hela staden bör ha en förhöjd beredskap för
detta precis som vården har för sjukdomsfall. Det är viktigt att stödet och samordningen
med jourer och andra verksamheter som arbetar akut med frågan säkerställs och även ökar
för att möta behovet som kommer att uppstå när våldsutsatta ber om hjälp.
Ett sätt att möta detta är genom att säkerställa fler alternativa boendplatser utanför
hemmet. I SDN Västra, vår stadsdel, finns många mindre lokala hotell som tappat praktiskt
taget alla sina bokningar. Dessa hotell riskerar att gå i konkurs, och de har sällan de buffertar
eller kreditmöjligheter som större hotellkedjor har. Vi är övertygade om att de i dagsläget
gärna skulle erbjuda stadsdelen att boka rum till kraftigt reducerat pris, vilket indirekt blir ett
lokalt småföretagsstöd.
Vi tror också att många andra stadsdelsnämnder står inför samma problem, och skulle
välkomna en annan användning av hotell, och ersätta vår stadsdel för detta. Speciellt
eftersom motsvarande problematik kring mäns våld mot kvinnor också finns i andra grupper
som saknar en fast bostad.
Att vara otrygg i sitt eget hem, när världen utanför stormar, är något som ingen människa
ska behöva uppleva. Vi föreslår nu därför följande åtgärder för att möte upp kvinnor och
barns behov av stöd och skydd från våld.

Förslag till beslut:
Att: SDN Västra skaffar beredskap för ökat behov av stöd och skydd genom att hyra

hotellrum på lokala mindre hotell för att kunna erbjuda dessa som boende till personer som
vill undkomma en situation med risk för våld i nära relation
Att: socialtjänst i samtliga stadsdelar och kvinnojourer får information om dessa extra

boendemöjligheter och för att nå ut till våldsdrabbade och personer i riskzon med
erbjudanden.
Att: en informationsinsats görs för att sprida information om vart stöd och skydd finns att få

för våldsutsatta. Denna information ska finnas på flera språk.
Att: information även sprids om vart hjälp finns att få till de som känner att de riskerar att

använda våld så de kan bryta sitt destruktiva beteende.

