Önskemål om svar på regeringens frågor om hur information kan
spridas om det negativa sambandet mellan Coronapandemin och
en ökad utsatthet för våld
Svar från Samordningsförbundet Älv & Kust i Västra Götalandsregionen –
Förbundet deltar EJ i NNS Nationella projekt mot våld
Det Jämställdhetsmyndigheten skulle vilja veta inledningsvis från
Samordningsförbunden är följande:

1. Vad gör Samordningsförbunden när det gäller covid-19 och risken för ökad våldsutsatthet?
Skicka gärna information och länkar.
Vi märker tydligt att dessa signaler finns. Vi försöker vara ännu mer uppmärksamma på dessa
signaler och ge den hjälp och stöd som behövs om vi får ett konkret ärende där det handlar
om våldsutsatthet. Vidare sprider vi mycket information, främst muntligt, till de deltagare vi
träffar, vi pratar om denna situation som kan uppstå/öka rent generellt för att öka
medvetenhet samt delger information om vart man kan få mer hjälp och stöd. Vi försöker
uppmärksamma våra samverkansparter kring olika sätt att ge hjälp och stöd och vi
intensifierar vårt samarbete med vård/kommun för att få ytterligare hjälp och stöd i dessa
frågor. Samt att vi själva har valt att fördjupa oss i egen kunskap i ämnet.
2. Känner ni till några kommuner, regioner eller organisationer som har ett bra arbete och
information inom området? I så fall maila länkar eller information.
Upplever att våra medlemskommuner är väldigt varierade i denna fråga, kring information.
Likaså region. Har inte något bra exempel på någon som fungerar på ett inspirerande sätt.
3. Vad anser ni behöver göras för att informationen om covid-19 och risken för ökad
våldsutsatthet ska nå ut till alla?
I våra stora myndigheter som AF som jag själv tillhör märker jag inte av denna information så
mycket alls. Enskilt upplever jag att man inte har så mycket fokus kring detta. Jag tror mycket
information, kring hjälp och stöd, behöver komma till alla medlemsparter som då lätt kan
vidarebefordra i olika kanaler, vi tror också att de sociala medierna är väldigt bra sätt att
sprida information om – lätt att nå många, det delas osv.

