Mistä voin saada enemmän apua?
Råd och behandlingsteam för våld i nära relation
(Lähisuhdeväkivallan kohteeksi joutuneiden neuvontaja hoitovastaanotto), Skövden sosiaalipalvelu Kontaktcenter
(Yhteyskeskus): 0500-49 80 00
Anhörigstöd (Omaistuki), Skövden kunta
ma-pe päiväsaikaan: 0500-49 88 70
Poliisi www.polisen.se, Akuuttitilanteet puh. 112
vähemmän kiireelliset asiat puh. 114 14
Utväg Skaraborg (Viranomaisyhteistyö) www.utvag.se
0700-85 25 06, ma-pe 08:00-09:00, jätä viesti muina aikoina
Brottsofferjouren Östra Skaraborg (Rikosuhripäivystys)
www.ostraskaraborg.boj.se, 0500-48 75 43, arkisin
toimistoaikaan, Rikosuhripäivystys, puh. 116 006
Kvinnohuset Tranan, Skövde (Naistentalo Tranan),
www.unizonjourer.se/kvinnohusettranan
info@kvinnohusettranan.com
0500-41 86 68, arkisin klo 08:00-18:00, ma-su: 18:00-23:00
Kvinnofridslinjen (Naistenrauhalinja)
www.kvinnofridslinjen.se, 020-50 50 50. Ympäri vuorokauden
Terrafem Maahanmuuttajataustaisten naisten
puhelinpäivystys useilla kielillä. 020-52 10 10

AKUUTEISSA hätätilanteissa soita 112
Kontaktcenter Skövde kommun - Skövden kunnan yhteyskeskus
Puh: 0500 - 49 80 00 • Vekkosivut: skovde.se
Sähköposti: skovdekommun@skovde.se
Postiosoite: Skövde kommun, 541 83 Skövde
Käyntiosoite: Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Lähisuhdeväkivalta
Sinulle, joka elät suhteessa, jossa voi esiintyä
jonkintyyppistä väkivaltaa.

Lähisuhdeväkivalta
Sinulle, joka elät suhteessa, jossa saattaa esiintyä jonkintyyppistä
väkivaltaa.

Kuka voi joutua lähisuhdeväkivallan kohteeksi?
Kuka tahansa voi joutua väkivallan kohteeksi. Joskus väkivallan
uhri ei itse tiedosta tapahtunutta. Jos haluat kertoa tilanteestasi
jollekulle, tarjolla on monenlaista tukea.
Henkilö, joka on väkivaltainen toista kohtaan, voi myös tarvita
apua lopettaakseen väkivaltaisen käyttäytymisensä.

Mitä väkivalta on?
Fyysinen väkivalta:
Esimerkiksi potkut, lyönnit, töniminen, hiuksista vetäminen.
Passiivinen fyysinen väkivalta:
Ei ehkä anna toisen nukkua tai ottaa tarvitsemiaan lääkkeitä, tai
rajoittaa elämää muulla tavoin.
Digitaalinen väkivalta:
Kontrolloi ehkä sähköpostia tai sosiaalista mediaa. Uhkaa levittää
yksityisiä kuvia digitaalisesti tai seuraa paikannusta digitaalisten
apuvälineiden avulla. Ottaa toistuvasti yhteyttä digitaalisesti/
puhelimitse vastoin toisen tahtoa.
Psyykkinen väkivalta:
Esimerkiksi uhkaukset, eristäminen, valvonta, loukkaukset.
Seksuaalinen väkivalta:
Esimerkiksi seksuaalisten tekojen kohteeksi joutuminen tai
seksuaalinen kanssakäyminen vastoin omaa tahtoa tai pelon
vuoksi. Ei-toivottujen koskettelujen kohteeksi joutaminen.

Aineellinen väkivalta:
Esimerkiksi toisen omaisuuden rikkominen, seinien tai ovien
hakkaaminen pelottelutarkoituksessa, vahingonteko tai
levottomuuden herättäminen.
Taloudellinen väkivalta:
Esimerkiksi toisen saattaminen taloudellisesti riippuvaiseen asemaan,
uhri ei saa päättää omista rahoistaan tai tileistään.
Laiminlyönti:
Esimerkiksi arkielämän vaikeuttaminen, jos toinen on riippuvainen
muista saadakseen hoitoa ja hoivaa. Myös tahallinen väärän
lääkityksen antaminen, liian niukka ruoan antaminen, apuvälineiden
tuhoaminen tai näkövammaisen huonekalujen siirtäminen.
Piilevä väkivalta:
Esimerkiksi toisen henkilön mielialaan vaikuttaminen tavalla, joka
voidaan kokea uhkaavaksi ja pelottavaksi.
Mitä kunta voi tehdä?
Kunta voi auttaa sinua saamaan yhteyden henkilöihin, joilta voit
saada sellaista apua, jota tarvitset.
Soita Skövden Yhteyskeskukseen (Kontaktcenter), puh. 0500-49 80 00
tai avuntarveyksikön (biståndsenhet) käsittelijälle ja kerro
tilanteestasi.
Meillä on vaitiolovelvollisuus.

