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Yttrande gällande Synskadade Riksförbunds (SRF) skrivelse om
stöd till våldsutsatta funktionshindrade kvinnor
Bilaga: SRF´s skrivelse
Bakgrund
SRF vill göra alla Sveriges kommuner uppmärksamma på våldsutsatta
funktionshindrade kvinnors och flickors situation. SRF vill lyfta de
funktionshindrade kvinnornas situation då dessa är mer än dubbelt utsatta på
grund av sitt funktionshinder. Dessa kvinnor är ofta i en beroendeställning till
de män som utsätter dem för våld. De har svårare än andra kvinnor att ta sig
dit där de kan få stöd och hjälp. SRF framhärdar kommunernas yttersta
ansvar för sina medborgare och i detta fall särskilt de funktionshindrade
kvinnorna, flickorna och eventuella barn till dessa kvinnor. Vidare framhåller
SRF att kommunen ser till att de ideella organisationerna gör sina
verksamheter tillgänglig för funktionshindrade kvinnor.
SRF.s krav till kommunerna
I de fall kommunerna ger anslag till kvinnojourer eller liknande måste ett krav
om tillgänglighet för funktionshindrade kvinnor finnas med för att anslag ska
utgå.
Att kommunerna på de orter där kvinnojourer finns tar kontakt med den
lokala föreningen av SRF eller med distriktet av SRF om lokalförening av SRF
saknas och tillsammans med den diskuterar hur informationen och
verksamheten blir tillgänglig för synskadade, våldsutsatta kvinnor och flickor.
För synskadade kvinnor som bor i kommuner där kvinnojourer inte finns
innebär det stora problem då de synsk adade kvinnorna och flickorna är
beroende av färdtjänst. Härvidlag vill SRF att reglerna för färdtjänst tillförs
möjligheten att åka färdtjänst till kvinnojour i annan kommun.
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Socialnämndens yttrande
SRF:s uppmärksammande av de funktionshindrade kvinnorna och flickornas
problematik avseende våldshandlingar från företrädesvis deras närstående
alarmerar än mer om behovet av stöd till våldsutsatta kvinnor och barn i linje
med regeringens skärpning av socialtjänstlagen.
Studie som stärker de funktionshindrade kvinnornas utsatthet
En studie om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning gjordes av
Utredningsinstitutet Handu AB år 2004. Studien stärker i hög grad ovan
beskrivna utsatthet bland de funktionshindrade kvinnorna och flickorna.
Här följer några data ur den utredningen. Undersökningen besvarades av
totalt 1 063 kvinnor. Gemensamt för de allra flesta kvinnorna var att de hade
en funktionsnedsättning som gjorde att de hade svårt att fly, förflytta sig
snabbt eller orentera sig rumsligt vid en våldssituation. De hade antingen ett
rörelsehinder eller en synskada.
Totalt uppgav 33 procent (1/3) av kvinnorna att de hade erfarenhet av hot,
våld eller sexuella trakasserier från män. I hälften av fallen hade kvinnorna
fått fysiska skador av män som utsatt dem för våld och sexuella övergrepp. Få
av dem hade sökt professionellt stöd från samhällets olika instanser, totalt
svarade två tredjedelar att de aldrig fått eller sökt något stöd eller hjälp.
Många av kvinnorna hade drabbats av våldet både fysiskt och psykiskt.
Utsattheten och sårbarheten blev inte minst märkbar när kvinnorna var i ett
beroendeförhållande till andra människor. Det handlade om exempelvis
hemtjänst, färdtjänst, behandling, olika omsorger och assistans.
I utredningen drogs bl.a. följande slutsats: Det praktiska beroendet skapade
närhet till någon annan och andra människor rörde sig inom den sfär som var
kvinnans integritet. Ju mer omfattande beroendet var desto större var
sårbarheten.
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Kvinnojourens tillgänglighet för funktionshindrade
Kvinnojouren i Luleå kommun är tillgängligt för en rullstolsburen person men
i övrigt är lokalerna inte anpassade t.ex. är toaletten inte handikappanpassad
och lokalen är inte anpassad för synskadade. Nedsatt hörsel, dövhet/stumhet
kan avklaras med stöd av tolk likväl som vid språkförbistring.
Kvinnojourens kontakt med SRF
Kommunala handikapprådet har tagit del av SRF:s förslag och har
besvarat positivt beträffande förslaget om kontakt med
handikappföreningar. Handikapprådet föreslår att kvinnojouren
tar kontakt med respektive handikappförening och tillsammans
diskuterar hur informationen och verksamheten blir tillgänglig för
funktionshindrade våldsutsatta kvinnor och flickor.
Reglerna för färdtjänst tillförs en ändring att våldutsatta
funktionshindrade kvinnor ges möjlighet att använda färdtjänst till
annan kommun
Handikapprådets yttrande föreslår en ändring vid nästa översyn år 2008 med
möjligheten att kunna nyttja färdtjänst 5 mil in i annan kommun.
Förslag till beslut
-

Luleå kommun och kvinnojouren har ett bra samarbete och kommer att
verka för att kvinnojourens lokaler anpassas för människor med olika
funktionshinder

-

handikappföreningarna och kvinnojouren möts för ömsesidigt
informationsutbyte

-

vid översyn av färdtjänstreglerna beaktas SRF:s synpunkter så att
våldsutsatta kvinnor kan nyttja färdtjänst till annan kommun vid
behov av skydd hos kvinnojour

_____
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Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förslaget.
_____
Socialnämnden beslutar
-

att verka för att Luleå kommun och Kvinnojouren anpassar Kvinnojourens lokaler för människor med olika funktionshinder.

-

att verka för att handikappföreningar och Kvinnojouren möts för
ömsesidigt informationsutbyte.

-

vid översyn av färdtjänstreglerna beaktas SRFs synpunkter så att
våldsutsatta kvinnor kan nyttja färdtjänst till annan kommun vid behov
av skydd hos kvinnojour.

_____
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