
Våld i nära relation
Här kommer en liten förklaring på vad våld är och hur det kan se ut.

Psykiskt våld
Psykiskt våld kan handla om att man blir utsatt för nedsättande kommentarer, blir förlöjligad,
utsatt för glåpord, hot, tvång och trakasserier. Den våldsutsatta kan också utsättas för kontroll
och social isolering.

Fysiskt våld
Fysiskt våld kan bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar och
stryptag. Att hindra någon med sin kropp.

Latent våld
I väntan på. Det räcker med en blick, en suck, ett litet ord. Det ligger där under ytan. De barn
som levt med våld vittnar om att den här formen är den som formar hur man är i familjen varje
dag. När barnet tvingas läsa av i vilken form våldsutövaren är i och anpassa sig därefter.

Sexuellt våld
Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellet påtvingande handlingar. Det kan till
exempel vara att tvinga den utsatta att se på pornografi, tvinga någon till samlag eller andra
sexuella utövanden utan samtycke. Sexuella trakasserier och användning av sexuellt kränkande
språk.



Försummelse
Försummelse kan vara när den ena personen är i en position där hen behöver ta hand om den
andre men inte gör det. Till exempel genom att det utsatta inte får den hjälp med mat, medicin
eller hygien som hen behöver. Att man utnyttjar personens funktionshinder att utöva våldet med.

Ekonomiskt våld
Ekonomiskt våld kan vara när den ena begränsar den gemensamma ekonomin eller gör   den
andra helt ekonomiskt beroende av en. Hen kan också kontrollerar hela ekonomin. Eller att hen
hindrar någon från att arbeta.  Det kan också vara våld som uttrycks genom ekonomiska hot. Hen
kan också att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter.

Digitalt våld
Kan vara när man skickar hotfulla eller kränkande sms. Det kan också vara när man kontrollerar
hur någon förflyttar sig via GPS.

Materiellt våld
Kan vara när man har sönder saker eller hotar med att ha sönder saker.  När hen gömmer saker
eller slänger saker som hen vet är betydelsefulla för den andre. Det kan också handla om att
hotfullt smälla i dörrar och sparka i väggar. Hotar med eller skadar husdjur.

Om du känner igen dig:
Om du känner igen dig eller någon i din närhet finns det här lite alternativ för dig:

Du kan få stöd och skydd direkt från Vimmerby kommun. Vi kan exempelvis erbjuda dig samtal,
bearbetning, ekonomisk hjälp, bostad och skydd, transport med mera på både kort och lång sikt.
Vi har tystnadsplikt.



Familjeteamet:
Här har vi behandling för både vuxna och barn som utsatts för eller bevittnat våld. Våldsutövare
kan även få hjälp här. Numret till oss är  0492-76 94 67.

Socialförvaltningen:
Om du vill göra en anmälan gör du det till Vimmerby kommuns växel 0492-76 90 00. (Du kan
vara anonym.)

Kvinnojouren:
Vimmerby/Hultsfreds kvinnojour:  0495-10619

AKUT:
I en akut situation där våldet är pågående ring:
SOS 112
POLIS 114 14

Varje handling som skadar, smärtar eller kränker och som utförs mellan personer i en nära
relation (partner, familjemedlemmar, släktingar) är våld i nära relation. Alla personer som utsätts
eller lever i familjerelationer där våld förekommer har enligt lag rätt till stöd och skydd.


