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Våld i nära relationer
Samhället måste ytterligare skärpa skyddet för dessa utsatta
personer. Det tidigare kontaktförbudet har i dag ändrats till att
vara ett kontaktförbud eftersom inte bara fysiska hot kan förekomma utan våldsverkaren kan använda sig av sms, mail och
telefonkontakt för att fortsätta sina trakasserier, våld och hot
mot sin tidigare partner och/eller familj. Vid delad vårdnad om
barnen kan mannen trots ett kontaktförbud fortsätta med sina
hot och kränkningar när barnen skall lämnas över.
Detta borde rättstaten förhindra genom ett skyddande regelverk, till exempel kontaktförbud i den egna bostaden. Våldsutövaren skall även kunna flyttas till annan ort om så krävs för
att offren skall få en vardag som fungerar någorlunda normalt.
Kvinnor som blivit utsatta för brott av en samboende partner
har om inte partnern häktats två möjligheter, att själv fly/flytta
eller att fortsätta leva med mannen som hotar och slår.
Kommunerna behöver också utveckla sitt samarbete över
kommungränserna för att snabbt kunna flytta personer som är
utsatta för hot och våld, om hotsituationen blir särskilt allvarlig.

Relationsvåldcentra
Relationsvåldcentra är ett ställe där alla professioner – socialsekreterare, psykologer, specialutbildad barnpersonal, skolpersonal, polis, sjukvård och annan stödpersonal – som kan bistå
våldsdrabbade kvinnor och barn finns. Där relationsvåldcentra
saknas måste målsättningen bli att skapa det. Att all kompetens
samlas på ett ställe gör att situationen blir mindre påfrestande
för den drabbade. Polisutredningen kan påskyndas och göras
mer effektiv vilket underlättar och säkerställer rättsprocessen.
Man skall ha med sig att det även förekommer relationsvåld
inom samkönade familjekonstellationer och att även män kan
utsättas för denna typ av brottslighet, även om det sker betydligt mer sällan.

Barnperspektivet
Barn skall under hela sin uppväxt kunna känna sig trygga och
älskade i den miljö de växer upp i. De skall kunna lita på att
föräldrarna eller andra vårdnadshavare tar ansvar för dem och
skyddar dem. Brister detta omhändertagande på grund av att
de tvingas växa upp i en familjekonstellation där våld förekommer måste samhällets skydd finnas till för dem. Vi måste
säkerställa att lagstiftningen skyddar barnen och ungdomarna
vid dessa tillfällen och att den utgår från barnens behov.

Moderatkvinnorna verkar för:

Att personer som är utsatta för våld i nära relationer alltid
ska kunna få hjälp via skyddat boende under hela året.
Att personer som är utsatta för våld i nära relationer ska
få möjlighet till skyddat boende i annan kommun än hemkommunen om hotsituationen är särskilt allvarlig.
Att den som har begått våldsbrott alltid ska erbjudas
hjälp att bryta sitt destruktiva beteende. Möjligheten ska
också finnas för dem som inte är dömda.
Att barn som utsätts för våld eller lever i en situation som
präglas av våld i hemmet alltid ska få hjälp för att bearbeta sina upplevelser.
Att barn som upplevt våld i familjen ska ha rätt till ombud
under hela rättsprocessen.
Att rättsväsendet, framför allt polis, och kommuner alltid
ska föra en strukturerad hot- och riskbedömning av familjer för att minimera risken för att våldet fortlöper.
Att det skapas fler relationsvåldcentra i landet.
Att person som på särskilt starka grunder misstänks ha
utövat våld mot någon i hemmet, men inte häktats, ska
kunna flyttas från gemensam bostad under tiden brottet
skyndsamt utreds.
Att barnperspektivet alltid skall gälla vid rättsprocesser
där barn/ungdomar finns inblandade.Barnens rätt till
umgänge med sina vårdnadshavare är ovillkorligt men
vårdnadshavare skall inte ha ovillkorlig rätt till vårdnad
och umgänge
Att barn alltid skall kunna berätta vad de varit med om
för en utomstående person utan att båda vårdnadshavarna skall ge sitt tillstånd till att de skall höras.
Att barn som bevittnat våld i en nära relation ska kunna
höras av polis eller åklagare som vittne utan vårdnadshavarnas samtycke.
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