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Enheten för samhällsutveckling 

 

Kvinnofridslinjen med fortsatt inriktning på våldsutsatta kvinnor 

NCK har nu redovisat sitt uppdrag att utveckla den nationella stödtelefonen 

Kvinnofridslinjen. I uppdraget ingick bland annat att utreda möjligheten att 

utvidga verksamheten till att omfatta fler grupper. Utredningen kom fram till 

följande: att minderåriga och särskilt de barn och unga som är utsatta för 

hedersvåld behöver en annan sorts stöd än det Kvinnofridslinjen kan ge samt 

att ett pilotprojekt med en stödtelefon för våldsutsatta män bör genomföras. 

Till nyheten 

 

Jämställdhetsmyndigheten ska kartlägga hur våld beaktas i 
vårdnadsdomar 

Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga hur 

uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende 

eller umgänge. Till nyheten. 

 

Studie om ungdomars utsatthet för sexuella övergrepp och 
sexuell exploatering beviljas fortsatt finansiering 

Regeringen anser att det är angeläget att följa ungdomars utsatthet för 

sexuella övergrepp och sexuell exploatering och beviljar därför fortsatt 

finansiering av studien Unga, sex och internet efter #metoo. Till nyheten. 

 

Ansökan om statsbidrag till organisationer för utsatta är nu 
öppen 

Socialstyrelsen har fått i regeringsuppdrag att fördela 100 miljoner kronor till 

ideella organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer, våldsutsatta 

kvinnor, barn och hbtq-personer, samt mot våld i nära relationer inklusive 

hedersrelaterat våld och förtryck. Ansökan ska lämnas till Socialstyrelsen 

senast den 4 juni 2020. Till ansökan 

 

Fler offer för människohandel identifieras 

Jämställdhetsmyndighetens nya sammanställning visar att 298 personer 

identifierades som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige 

under 2019. Av dem var 202 kvinnor och 46 män, 1 person var av okänt kön, 

23 flickor och 26 pojkar. Bland vuxna har en klar majoritet varit utsatta för 
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sexuella ändamål, där kvinnor är offren. Män har utnyttjats framför allt för 

arbetskraft, tiggeri och kriminalitet. Till nyheten 

 

Ny rapport från Maskrosbarn om barns utsatthet för våld 

Den 19e maj släppte barnrättsorganisationen Maskrosbarn rapporten ”Jag 

tyckte jag bodde i helvetet”. En rapport där ungdomar berättar om hur det 

känns att bli utsatt för våld av den som står dem allra närmast. Till rapporten  

 

Lärande exempel - Härnösands kommun 

Härnösands kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära 

relation. Det betyder att kommunen nu satsar brett på att arbeta mot våld. Ta 

del av det lärande exemplet här. 

 

Vänliga hälsningar  

Malin, Helen och Pernilla 
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