Våld i nära relationer
Trollhättebornas trygghet är ett prioriterat utvecklingsområde för Trollhättans stad. Alla
former av våld ska bekämpas. Trollhättans stad accepterar inte hot, våld, kränkande
särbehandling eller sexuella trakasserier, vare sig mellan de anställda eller mellan anställda
och anhörig/närstående.
Våld i nära relationer omfattar alla typer av våld, inklusive hedersrelaterat våld, som
kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer
samt inom syskon- och andra familje- och släktrelationer.
Kännetecknande är att den som är utsatt har en nära relation till och ofta starka
emotionella band till våldsutövaren, vilket försvårar motstånd och uppbrott.
Våldet sker ofta inomhus i offrets bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen
pågår.
Studier har visat att 14 % av kvinnorna och 5 % av männen, någon gång efter 18
års ålder har blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller
avslutad parrelation.
Det innebär statistisk sett att nästan alla arbetsgrupper har en anställd som lever eller
har levt med våld eller hot om våld. Det handlar om stora kostnader både i form av
sjukskrivningar, vilka i vissa fall pågår under flera år. Även arbetsprestationen försämras och
kompetensanvändningen blir ineffektiv.
Det finns alltså all anledning för chefer att få upp ögonen för den psykiska ohälsans
mörkertal. Det gäller att medvetandegöra och hantera effekterna av våld i den näres relation,
samt i förekommande fall erbjuda en fungerande behandling som ett led i arbetsgivarens
rehabiliteringsansvar.
Lokalt arbete i Trollhättan – där du som chef kan få stöd om du har en/eller misstänker
att du har en medarbetare som lever med våld i nära relation
Enheten mot våld i nära relation vänder sig till personer som har eller har varit utsatt för: •
någon form av våld i nära relation • någon form av sexuella övergrepp • hedersrelaterad
problematik • människohandel/sexslavhandel
Vi är en professionell samtalspartner som erbjuder samtal och rådgivning för våldsutsatta
och våldsutövare. Vi är ett konsultativt stöd för dig som chef om du har en/ eller misstänker
att du har en medarbetare som lever med våld i nära relation
Vi kan erbjuda: Samtalsstöd, rådgivning och stöd i hur man kan gå vidare till ett liv fritt från
våld och/eller om du lever i en destruktiv relation. Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor
och deras barn.
Barnahuset samverkar med andra myndigheter och arbetar utifrån ett uttalat barnperspektiv

