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Långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer
Nästan 9 000 kvinnor har polisanmält våld i en nära relation bara i år och mörkertalet
är fortfarande stort. Under pandemin har fallen ökat i var tredje svensk kommun. I
polisregion syd under mars 2019 anmäldes 674 fall av våld i nära relationer, 2020
anmäldes 834, där Malmö såg en ökning på 4%. Polisen lyfte även att att de har sett
en minskning av anmälningar för misshandel mot barn, men att detta kan grunda sig i
att barn är mer hemma och att det finns färre möjligheter för skolpersonal och andra
vuxna att se tecken på våld.
Runt om i världen kommer rapporter om att situationen för många våldsutsatta
förvärras i samband med att människor uppmanas att hålla sig inne och inte umgås
med människor utanför sin familj. Under rådande omständigheter måste Malmö stad
agera och säkerställa att kvinnojourerna långsiktigt har medel för att möta ökade
behov samt att göra anpassning av sin verksamhet.
Pandemin har också slagit mot kvinnojourers dagliga arbete, restriktioner har tvingat
dem att minska antalet platser på boenden eller helt stänga på grund av smittorisk.
När förutsättningarna för verksamheten förändras måste vi som kommun backa upp.
Kortsiktighet i finansiering stukar kvinnojourers verksamhet och skapar otrygghet. En
situation som vi inte kan acceptera för deras livsviktiga arbete.
Socialstyrelsen gjorde 2019 en kartläggning av skyddade boenden i privat, kommunal
och ideell regi i Sverige. Där svarade 78% att de fått avvisa personer på grund av
platsbrist eller andra skäl under en ett-årsperiod. Under sommaren 2020 var det extra
hög belastning på Malmö kvinnojour samtidigt som två av sex boendeplatserna fick
stängas och personal tvingades neka förfrågningar.
För att bryta våldsmönstret krävs åtgärder inom flera områden, både i stöd till offren
samt riktade åtgärder mot förövare. Kriscentrum Malmö vittnar om att förövare är
svåra att kontakta för att erbjuda den hjälp som finns tillgängligt för att bryta
negativa mönstren, med hjälp av socionomer, terapeuter och psykologer. Initiativ som
telefon-stödlinje har möjlighet att skapa en kontaktväg till hjälp, proaktivt arbete för
att bryta våldsmönster.
Med anledning av ovan yrkar Centerpartiet,
Att
kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 9 000 000 kronor till
arbetsmarknads- och socialnämnden för att utöka stödet för kvinnojourernas arbete
med skyddsinsatser,
Att
kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 1 000 000 kronor till
arbetsmarknads- och socialnämnden för stöd till initiativ för att bryta våldsmönstret
hos förövare som utövar våld i nära relationer.
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