Tillsammans kan vi stoppa våldet!
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp och
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud arbetar aktivt med
att motverka våld i nära relationer.
Coronaepidemin medför en högre risk för våld i nära relationer
Barn och kvinnor/män som lever i familjer där det finns en partner eller en
förälder som utövar våld befinner sig nu i en allvarlig samhällssituation som
medför en högre risk att utsättas för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.
Våldet mot kvinnor och barn ökar Under perioder där familjemedlemmar tillbringar mer tid tillsammans
ökar våldet. Dagens allvarliga samhällssituation pga. Coronaepidemin medför bland annat en stark oro
för att förlora arbete och därmed försörjning. Oro för egen och andras hälsa samt begränsade
möjligheter att röra sig fritt. Denna negativa kombination av starka yttre påfrestningar utgör en högre
risk för våld i nära relationer.
Våld är ett brott och orsakar stort psykiskt och fysiskt lidande Våld i nära relationer och mäns våld
mot kvinnor är allvarliga brott som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande. Våldet drabbar alla i
familjen, inte minst barnen. Att utsättas för våld, sexuella övergrepp, försummelse eller att ha
bevittnat/upplevt psykiskt, fysiskt och sexuellt våld mot närstående under barndomen kan, förutom det
lidande det innebär för stunden, ge allvarliga konsekvenser för barnets psykiska och fysiska hälsa och
utveckling. Det finns även ett starkt samband mellan våldsutsatthet under barndomen och en senare
ohälsa i vuxenlivet.
Stöd för våldsutsatta, våldsutövare, anhöriga, vänner, kompisar med flera
www.kvinnofridslinjen.se och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 ger stöd för
den som utsätts för våld eller som är anhörig till någon som utsätts för våld.
www.ungarelationer.se – Stödchatt och kunskapsplattform för unga personer som utsätter, utsätts eller
är anhörig/kompis.
www.valjattsluta.se och telefonlinjen 020 - 555 666 riktar sig till dig som är vuxen och utövar våld och
riskerar att skada den du älskar.
www.huskurage.se
Vid oro för våld och av omtanke ber vi dig:
1.Knacka på hos grannen.
2.Vid behov hämta hjälp av andra.
3.Ring polisen.
Det kan vara livsavgörande!
KONTAKTER I NÄROMRÅDET:
Trollhättan, Vänersborg, Mellerud, Lilla Edet:
Enheten mot våld i nära relationer:
tfn: 0520-495 400 (dagtid)
Kvinnojouren Duvan: tfn 0520-398 70 (kvällstid)
Tjejjouren Eva, mejl: tjejjoureneva@gmail.com
Mottagningsgruppen: 0520-65 96 00
MUM, Mottagning för unga män: tfn 010-435 82 12
Grästorp: Veronica Johansson tfn: 0514-580 53
Kvinnojouren Linnéan: tfn 0510-219 00,
mejl: kvinnojourenlinnean@telia.com
Tjejjouren Elina: tfn 0500-41 17 29
mejl: tjejjourenelina@gmail.com
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp:
Rebecca Gardendahl tfn: 0520-49 56 69,
mejl: rebecka.gardendahl@trollhattan.se
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