Hjelp til voldsutsatte kvinner og
barn
Samfunnet plikter å beskytte kvinner mot vold i alle livsfaser. Funnene i rapport fra nasjonalt
kunnskapssenter for vold og traumatiske stress, publisert på forskning.no den 6. januar,
beskriver at familievolden har økt de to siste årene under pandemien. Nå må samfunnet sette
inn tilstrekkelige tiltak og avbøte dette. Enhver kvinne som blir utsatt for vold og overgrep
trenger at samfunnet stiller opp, og yter den hjelpen som er nødvendig.
Viken SV mener at alle krisesentre skal være gratis for de som trenger det uten
egenandelsbetaling. Vi vet at mange kvinner ikke er herre over egen økonomi, og
egenandeler kan derfor være en for stor skanke å komme over for å motta tilstrekkelig vern
fra voldelig partner. Alle kommuner i Viken bør ha tilgang til gratis akuttplasser på krisesentre
uten egenandeler. Krisesentre må også bli universelt utformet, det kan ikke være slik at
manglende tilgjengelighet setter skranker for muligheten til å få hjelp. Kriser kan ramme alle,
også de med en funksjonsnedsettelse. Når 15 av 43 tilbud på landsbasis ikke er tilrettelagt for
kvinner med funksjonsnedsettelser, er ikke dette godt nok.
Kunnskapen om at seksualisert vold i ekteskapet forekommer, må styrkes både i alle deler av
hjelpeapparatet og i befolkningen som helhet. Viken SV vil at dette må bli et obligatorisk tema
på alle helsestasjoner. Nybakte foreldre er i en svært sårbar situasjon, hvor stress og
konfliktnivået i hjemmene ofte øker. Alle som får barn er innom helsestasjonen. Økt kunnskap
og informasjon der hvor mødre ferdes er derfor en viktig arena for voldsforebygging og
formidling av hjelpetilbud. Helsestasjonene må settes i stand til å gjøre arbeidet, og må være
der foreldrene er. SV sier derfor nei til flere nedleggelser av helsestasjoner i Viken, og vil
styrke helsestasjonenes økonomi i kommunene.
Alle legesentre, NAV kontorer, og helsestasjoner må ha tilgjengelig informasjon om at
familievold og seksualisert vold er ulovlig, og hvilke kommunale hjelpetilbud som finnes, på
flere språk. Alle skoler i hele viken skal ha en helsesykepleier i full stilling, slik at det er et
tilgjengelig hjelpetilbud til våre barn og unge over alt. Hjelpetelefonene og tilgjengelige
chattjenester må sikres finansiering, og ha tilstrekkelig lokalkunnskap slik at de som trenger
det får vite om hvor de kan få hjelp der de er. Kunnskapen om seksualisert vold må styrkes i
skolen.
Ingen kvinner eller barn skal tvinges til samvær og samhandling med tidligere voldsutøver.
Når pålegg om samarbeid fra domstol og familievernkontoret viser at dette skjer, må lovverket
gjennomgås og styrkes for å verne kvinner og barn mot vold. Viken SV vil ha en
gjennomgang av relevant lovverk, og starte nødvendig endringsarbeid.
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