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Motion
Vi behöver en förstärkning av Kvinnojouren och mer
förebyggande arbete.

Pågående pandemi och de restriktioner i rörlighet har under det senaste året resulterat i
ökad utsatthet för de barn och kvinnor som lever med våld i hemmet. Vi ser att vi behöver
göra frågan om mäns våld mot kvinnor och hedersvåld högaktuell och prioriterad redan idag
och vi behöver hålla kvar den där tills det strukturella problemet det bygger på är raserat.
Vi i vänsterpartiet anser att kommunen måste ta ett ökat ansvar för kampen mot mäns våld
mot kvinnor. Kommunen måste fungera som garant för att kvinnor som utsatts för våld får
den hjälp de behöver. Därför måste vi hitta en väg till att kvinnojouren ska få ett stabilt stöd
som gör deras verksamhet möjlig att fungera.
Att vi lyfter specifika satsningar på kvinnojourerna för att motverka mäns våld mot kvinnor
betyder inte att vi inte är medvetna om att även män och hbtqi-personer utsätts för våld i
nära relationer. Allt våld i nära relationer måste bekämpas och alla som blivit utsatta för våld
har rätt till stöd och hjälp. Genom att särskilt lyfta upp mäns våld mot kvinnor synliggörs
dock den patriarkala struktur som möjliggör våldet.
Kvinnojouren i Norrtälje drivs främst av kvinnor i riskgrupp och har därför behövt hålla stängt
lång tid under pandemin för att skydda sina frivilligkrafter. Något som hade kunnat avhjälpas
med en anställd som kan följa samma skyddsprotokoll som annan vård och
omsorgspersonal under coronan. Statsbidragen som finns att söka är bara till för
administration och spridning av information, den direkta jourverksamheten räknas som
kommunal.
Det finns bra exempel i andra kommuner på direkt kommun-stöd, tex Kvinnojouren i Luleå
som har en halvtidsanställd, baserat på ett samverkansavtal, som stöttar kvinnorna med allt
som måste ordnas med när en tvingas lämna hus och hem, ibland på väldigt kort tid. Det är
många telefonsamtal som ska ringas, inte minst för att få kontroll över konton och se till att
myndigheter kan nå en men vet att dom inte får röja adressen. Men det kan också vara att
skaffa kläder, ny skola till barnen och trygga försörjningen.
En annan bra åtgärd för att långsiktigt förebygga våld är att anställa en person på enheten
för våld i nära relationer, vilket har funnits förut i kommunen, som jobbar enbart med män,
både som offer och förövare men även förebyggande i samarbete med skolor och
fältassistenter exempelvis.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
att Norrtälje kommun, ska hitta ett sätt att finansiera en tjänst för samordning och stöttning
av Kvinnojouren Snäckans arbete
att Norrtälje kommun, ska hitta ett sätt att finansiera/ skapa en tjänst inom enheten för våld i
nära relationer som arbetar enbart med män både i kris och förebyggande.

För Vänsterpartiet Norrtälje,
Jessica Hilwëyn, Britt-Mari Bardon, Ola Nordstrand
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