Inom socialförvaltningen i Kiruna finns
en Relationsfridsgrupp som arbetar för
att hjälpa – stödja Kvinnor – Män –
Barn som på något sätt har blivit
utsatta för eller bevittnat:
- Kvinnofridskränkning
- Våld i samkönade relationer
- Hedersrelaterat våld
Det kan vara svårt att prata om att
man har varit eller är utsatt för hot eller
våld, men om DU berättar kan DU få
hjälp.
Barn i familjer där det förekommer våld
behöver hjälp och någon att prata med.
Kvinnor – män – barn som är rädda för
någon närstående har rätt till stöd från
samhället.

Våld mot kvinnor – flickor och i
samkönade relationer förekommer
i alla samhällsklasser.
Att hota och slå en annan person
är ett brott. Det är förbjudet enligt
lag att slå sin hustru/sambo eller
sina barn. Även psykisk
misshandel är ett brott.
Att tvinga någon till sex är ett brott!
Föräldrar får inte med hot eller
våld tvinga sitt barn att gifta sig
mot sin vilja.
Det är alltid den som misshandlar
som är ansvarig för våldet.
Det är aldrig ditt fel att du blir
misshandlad.

Akuta insatser

Långsiktiga insatser

Stödsamtal

Erbjuda fortsatt stöd

Erbjuda att möte kan ske
på neutral plats

Praktisk hjälp
Uppföljande kontakter

Stöd för eventuell
sjukhusvård, poliskontakt

Kurator (läkare)

R elationsfrid

Tillfälligt boende
Eventuellt ansökan om
ekonomiskt bistånd
Tolk ordnas vid behov

Relationsfrids gruppen nås via:
Socialtjänsten: 0980 -703 44
Utanför ordinarie arbetstid: 0980 – 709 00
För mer information:
Polis: 0980 – 114 14
Änglagården tjej/kvinnojour: 0980 – 660 06
Migrationsverket: 0771 – 235 235
Sjukhus akutmottagning: 0980 – 731 12, 730 00
Terra fem telefon linje för kvinnor av utländsk
härkomst: 020 – 521 010, 08 – 643 05 10
Kvinnojour: 0980 – 195 00
Ytterligare information finns på Kiruna

- H ar du blivit utsatt för
hot eller fysisk/psykiskt
våld?

kommuns hemsida:
http://www.kommun.kiruna.se/Vard-och-stod/Individ-ochfamilj/Kvinnofridsgruppen
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