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Motion – Ökat stöd till kvinno- och brottsofferjourens viktiga arbete
Våren och sommaren 2020 är en prövningens tid och mycket har fått ställas om och
hanteras med anledning av covid-19. Med vad vi hittills vet så lär det fortsätta en bra tid
framöver. I dessa tider är det många som far illa men några är mer utsatta än andra.
Sveriges kommuner och regioner, SKR skriver
Risk för ökat våld mot kvinnor och barn
När allt fler isolerar sig hemma på grund av covid-19, ökar risken för våld i nära relationer. Det
blir också svårare för utsatta att söka hjälp. Kommuner behöver förbereda för att fler behöver
stöd och skydd – både nu och efter pandemin.
Ju längre tid familjer isoleras hemma, desto större är risken att kvinnor och barn utsätts för våld i
nära relationer, hedersrelaterat våld och sexuellt våld. Isoleringen gör det lättare för
våldsutövande partners eller familjemedlemmar att utöva kontroll och betydligt svårare för
utsatta kvinnor och barn att söka hjälp. Oro, stress och ekonomisk osäkerhet ökar risken
ytterligare att förövare använder våld.

Kvinnojouren/Kvinnohuset tar emot kvinnor och barn från Trelleborgs kommun.
Kontakten med Kvinnohuset är kostnadsfri. Det finns möjlighet till skyddat boende och
öppen mottagning som erbjuder krisbearbetning, stöd, rådgivning och praktisk hjälp.
Detta arbete vinner Trelleborgs kommun på att stödja. Därför vill Miljöpartiet öka stödet
till Kvinnojouren som idag är 1 kr/invånare/år.
Brottsofferjouren i Trelleborg är också en ideell verksamhet som är politiskt och
religiöst obunden. Den verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourens
verksamhet består av stödpersoner som bistår den utsatte, kan delta vid polisförhör och
i rättsprocessen samt håller föreläsningar och utbildningar. Grunden i
Brottsofferjourens arbete är FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Ett viktigt
mål inom verksamheten är att ge likvärdigt stöd oavsett ort, ålder, kön, bakgrund,
utseende, religion, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och funktionsvariation.
Kontakten med Brottsofferjouren är kostnadsfri för den hjälpsökande.
Detta stöd kan vara ljuset i tunneln för den som utsatts för brott. Miljöpartier vill öka
stödet till Brottsofferjouren som idag är 1 kr/invånare/år.
För att möta de krav som ställs på jourernas tillgänglighet, rekrytering, utbildning,
samordning och kvalitetssäkring menar brottsofferjouren själv att 6 kronor på invånare
och år är den lägsta rimliga nivå som bör ges i stöd.
Miljöpartiet föreslår därför kommunfullmäktige att besluta
Med hänvisning till ovanstående:
- Att stödet till Kvinnojouren ökas till 6 kr/invånare/år från och med 2021
- Att stödet till Brottsofferjouren ökas till 6 kr/invånare/år från och med
2021
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