Drömboende med
oslagbart läge

Välkommen
på visning!

Rofylld bostad där du
kan få en ny framtid.
Skyddad från våld.

Välkommen
bort.
Att flytta till en ny bostad är förknippat med
många känslor. Det är en pirrande mage för
alla möjligheter och en klump i densamma
inför alla kvällar med flyttkartongerna som
sällskap. Det är att upptäcka vad som finns
i området och att planera för hyrsläp, städning och tålamod. Det är flyttpizza på golvet
och att fixa alla avtal.
Men för många kvinnor handlar en ny bostad
om något annat – om att komma bort från
en våldsam man. Det som packas är väskan
med det nödvändigaste. Det som planeras
är den bästa tiden att fly. Och det som fixas
är hela livet.

Hallen möter dig helt utan
nedvärderande kommentarer,
frågor om vad du gjort och vem
fan du träffat. Säkerhetsdörren
väljer du själv när du vill låsa.

Köket är helt fritt från
tallriksmärken i väggen.

Här kan du sitta och blicka ut genom fönstret och veta att kniven
bara används för att hacka grönsaker eller skära bröd.

Sovrummet har gott
om plats för en säng
som du inte kommer
bli våldtagen i.

Den stora garderoben kan du fylla med
kläder du själv bestämt att du vill ha.

Vardagsrummets fönster släpper in bra med ljus – du behöver inte ha
gardinerna neddragna för att dölja vad som pågår hemma.

Här kan dörrarna stå
öppna. Du behöver
inte skydda ditt barn
från att se våldet.

I det ljusa badrummet
behöver du inte skrubba
bort något blod.

Kronan på verket är spegeln som aldrig visar blåmärken.

På innergården ligger en lekpark där ditt barn kan vara för att
lära sig cykla, inte för att komma bort från pappa.

Promenaden är kort till såväl
förskola, affär som arbete, utan
risk att han dyker upp.

Bostadsfakta
Bristen på bostäder är ännu värre för kvinnor som är utsatta för våld.
Från politiker och andra beslutsfattare kan det låta som att det är
under kontroll. Men statistiken visar den riktiga verkligheten.

Bostadsrätt

Alla har rätt till en trygg bostad att leva i.

Storlek

1000-tals kvinnor och barn blir hemlösa varje år på
grund av mäns våld.

Tillträde

Bara 46 av 290 kommuner ger förtur till kvinnor
som blivit utsatta för våld i nära relation. * Ofta är de
enda alternativen efter tiden på skyddat boende
dyra, tillfälliga och osäkra boendelösningar. Eller att
återvända till förövaren.

Området

Kommuner ska underlätta för kvinnor och barn
som utsätts för våld att få en ny bostad. Samtidigt
kan det vara en risk att bo kvar i samma kommun
som förövaren. I dagsläget är det alldeles för svårt
att ordna ett permanent boende åt en utsatt kvinna
i en annan kommun än den egna. Det saknas helt
nationell samordning.

* Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, 2021
* * Kvinnofridsbarometern, 2021

Övriga utrymmen

Bostadsbristen gör att många kvinnor inte kommer
vidare till ett permanent boende från ett tillfälligt
skyddat boende. **

Ekonomi

Avgift: Kvinnors liv.
Flera kommuner anlitar privata aktörer för skyddade
boenden. Det riskerar att skapa ett vinstintresse i
frågan om våld. Idéburna jourer har en viktig roll i
det förebyggande arbetet, i det politiska arbetet och
skapar fördelar i det långa loppet. Den enda vinst vi
skapar är samhällsvinst.

Närliggande service

Många kommuner saknar rutin för att säkra skolgången
för barn i skyddat boende. Att fortsätta på samma skola
som tidigare är omöjligt på grund av säkerhetsskäl.**

Driftkostnad

För att garantera att stöd och skydd finns tillgängligt
krävs långsiktig finansiering av kvinnojourer. Endast
11 procent av kommunerna erbjuder finansiering på
lång sikt. **

Det här
behöver göras
Kvinnor ska inte tvingas välja mellan hemlöshet och våld. Unizon
vill se fler bostäder för kvinnofrid och barnfrid. Vi vänder oss till dig
som kan påverka bostadsfrågan. För du kan också rädda liv.

1

Sänkta inkomstkrav
och fler lägenheter

Kommuner och privata bostadsaktörer
måste sänka inkomstkraven så att våldsutsatta kvinnor enklare kan få en ny
bostad. Och bygga fler lägenheter som
våldsutsatta kvinnor har råd att bo i.

2

Förtur åt våldsutsatta kvinnor

Både kommuner och privata
bostadsaktörer behöver ta ett större
samhällsansvar och erbjuda särskilda
villkor, så som förtur, till våldsutsatta
kvinnor som flytt sina hem.

3

Både tillfälliga och
fasta lösningar

För att bedriva ett effektivt kvinno
fridsarbete måste kommunerna erbjuda
skyddade boenden, utslussnings
boenden, försturslägenheter och
hyresgarantier.

5
4

Mer samarbete
över gränserna

Kommunerna behöver samarbeta
mer om bostadsutbyten över
kommungränserna och ta fram
snabba, flexibla lösningar så att
barn kan behålla sina rutiner.

Skulder får inte
vara en fotboja

Ta bort kravet på att vara skuldfri för att
få en lägenhet, om den som söker har
varit utsatt för våld.

6

Finansiering av
jourer på lång sikt

Riksdagen och kommunerna måste
tillsammans säkra långsiktig finansiering
av lokala eller närliggande kvinnojourer,
tjejjourer och ungdomsjourer.

Ett liv fritt från våld ska
inte bara vara en dröm
I många svenska kommuner är det här
en lägenhet som inte finns på riktigt.
I många svenska kommuner tvingas
våldsutsatta kvinnor att stanna hos
förövaren för att ha någonstans att bo.
I många svenska kommuner ser och
hör barn pappas våld mot mamma.
Statistiken talar tydligt. Det är för
svårt för våldsutsatta kvinnor att hitta
någonstans att bo. Såväl tillfälligt som
permanent. För få kommuner ger stöd
eller förtur till en egen bostad. Det
nationella anslaget saknas helt och att
bo kvar i samma kommun som förvaren
är att riskera livet. Kvinnor som behöver
fly har inget nytt permanent boende
att fly till.
För att ge fler kvinnor chans till
en ny framtid och skydd från sin
våldsamma man behövs fler säkra
boendelösningar. Rutiner hos

kommuner, fungerande förturssystem
hos hyresvärdar och nationella
samarbeten. Och det behövs stöd till
våra jourer och skyddade boenden.
Långsiktig finansiering, rutiner för
att säkra barnens skolgång och ett
övergripande fokus på vad som är bäst
för kvinnorna, inte att göra vinst på
deras våldsutsatthet.
Drömboendet med oslagbart läge
är bara en vanlig lägenhet. Varken
mer eller mindre. Som politiker,
tjänsteperson, fastighetsägare eller
hyresvärd kan du göra det hemmet till
verklighet. Du kan vara vägen ut för
kvinnan och barnet som blir utsatt för
våld. Varmt välkommen på visning på
unizonjourer.se/oslagbartlage

Olga Persson
Unizons förbundsordförande

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer som
arbetar mot incest och sexuella övergrepp. Besök oss på unizonjourer.se

