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Motion från Vänsterpartiet
Stöd Kvinnojouren i Jämtlands län
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar mäns våld mot kvinnor som ett utbrett
folkhälsoproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna.
Sverige har valt att organisera en stor och viktig del av arbetet mot mäns våld mot kvinnor i
det civila samhället genom kvinnojourer som till stor del har finansierats genom offentliga
medel men också frivilliginsatser.
Kvinnojouren i Jämtlands län är tillflyktsort för kvinnor och barn som blivit utsatta för våld .
Våldet kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt eller ekonomiskt. Kvinnojouren är partipolitiskt och
religiöst obundna och arbetar utifrån en feministisk grundsyn.
En stor del av jourens verksamhet består av stödsamtal med kvinnor som kontaktar jouren
men även fysiska möten. Stöd kan ges via telefon, mejl eller chattfunktion. Stödet omfattar
även kontakt med myndigheter som socialtjänsten, vården, migrationsverk, polisen med
flera. Förutom stödsamtal, skyddat boende och stöd vid myndighetskontakter arbetar
jourerna förebyggande genom att bla föreläsa på skolor, arbetsplatser och hos föreningar.
Idag finansieras kvinnojouren i Jämtlandsläns verksamhet dels genom bidrag från respektive
kommuner, dels genom villkorade statsbidrag, det krävs kommunala bidrag till jourerna för
att de ska vara berättigade till statsbidrag.
Vänsterpartiet menar att det är hög tid att Region Jämtland Härjedalen får fördjupade
kunskaper om kvinnojouren i Jämtlands läns verksamhet och att Region Jämtland Härjedalen
också är med och långsiktigt säkerställer kvinnojourens verksamhet. En verksamhet som
både räddar liv i akuta situationer och som är förebyggande!

Vänsterpartiet yrkar:

1. att Regionfullmäktige arrangerar en utbildning för fullmäktiges ledamöter om mäns våld
mot kvinnor och kvinnojourens verksamhet.
2. att uppdra åt Regiondirektören att ta fram ett förslag på hur regionen kan stötta
Kvinnojouren genom bidrag till en stabil och jämlik tillgång till
kvinnojoursverksamheten i Region Jämtland Härjedalen. Exempelvis på liknande sätt
som kommunerna bidrar till kvinnojourens verksamhet.

Marie Svensson för Vänsterpartiets Regiongrupp.

