VÅLD INOM FAMILJEN
ÄR INGEN PRIVATSAK
Våld är inte bara misshandel. Dit räknas också hot om våld,
knuffar och annan kränkande behandling. Våld inom familjen kan också ta sig uttryck i form av kontroll, isolering,
ekonomiska påtryckningar och sexuellt tvång. Våld i nära
relation är ingen privatsak utan ett brott och faller under
allmänt åtal.

NÅGRA SAKER
ATT UPPMÄRKSAMMA!
BRÅK: Sönderslagna föremål i lägen-

heten, grannar som klagar över störande
ljud, husdjur som far illa eller försvinner.

BARN: Ledsna, utåtagerande, ensamma
eller på annat sätt avvikande beteenden
hos barn kan vara ett tecken på att våld
förekommer i dess närmaste omgivning.

KONTROLL/ISOLERING: Att inte
få ha kontakt med grannar, vänner eller
bovärdar, att inte få gå ut själv eller att
inte få lära sig svenska språket kan vara
ett tecken på att en person lever i en
kontrollerande, hotfull eller våldsam
familjesituation.

BORTFÖRKLARINGAR: Att vara

utsatt för upprepat våld är ofta förknippat
med skuld- och skamkänslor vilket kan
göra att man inte vill berätta om sin
situation. Man kanske förminskar våldets
betydelse och omfattning eller tar tillbaka
något som man tidigare berättat.

Misstänker du
som arbetar med
fastigheter att
allt inte står
rätt till hos de
boende?

VAD KAN DU SOM
ARBETAR MED
FASTIGHETEN GÖRA?
VÅGA SE! Var uppmärksam på de nämnda
punkterna.

VÅGA FRÅGA! Fråga hur personen som

verkar utsatt mår och hur det är hemma - men
fråga aldrig när en eventuell förövare är med.
Tänk på att det kan finnas en hotbild mot den
som utsätts.

VÅGA BE OM HJÄLP! Ta hjälp av kollegor,

socialtjänst eller en kvinnojour om du misstänker att någon eller några far illa inom en familj.

Alla Kvinnors Hus: 08-644 09 20
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
Socialtjänsten: Vid misstanke om att barn

far illa, gör en orosanmälan till socialtjänsten på
din stadsdelsförvaltning. Se kontaktuppgifter på
webbplatsen stad.stockholm
Du kan göra din anmälan anonymt.

Är läget akut? Ring polis 112 eller socialjour 08-508 40 00

