
Motion från Miljöpartiet de gröna

GARANTERA TRYGGHET OCH STÖD TILL 
VÅLDSUTSATTA, PAPPERSLÖSA KVINNOR!

Mäns våld mot kvinnor drabbar kvinnor och barn från samhällets alla nivåer, 
men särskilt utsatta är papperslösa kvinnor. Att vara papperslös är så gott som 
att vara rättslös. Att polisanmäla ett övergrepp eller bara be om en hjälpande 
hand är förenat med faran att bli utvisad. Därför måste vi som kommun ta vårt 
ansvar för att våldsutsatta papperslösa kvinnor inte diskrimineras när de söker 
stöd, hjälp och skyddat boende.

Människor lever utan uppehållstillstånd av olika anledningar. De kan vara här för att arbeta, för att vara med 
sina anhöriga, eller som flyktingar. Nationellt uppskattas antalet till mellan 10 000 – 35 000 människor. Vi vet 
inte hur många papperslösa som lever i Lund. Vi vet inte heller hur många som idag drabbas eller riskerar att 
i framtiden drabbas av olika former av utnyttjande. Ingen statistik sammanställs eftersom inga anmälningar 
görs. 

När en kvinna i denna situation utsätts för hot, våldtäkt, misshandel, trakasserier eller andra övergrepp har 
hon få rättsmedel att tillgå. Den som förgriper sig på henne lider liten juridisk risk eftersom kvinnan 
förmodligen inte kommer att anmäla händelsen då det nästan garanterat leder till utvisning. Vilket skäl hon 
än har för att vistas i kommunen är det vår skyldighet att hjälpa henne, det är hennes rättighet.

Sveriges kommuner har enligt 2 kap. 1 §  i socialtjänstlagen (2001:453) det yttersta ansvaret för att de som 
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Detta gäller oavsett varför människorna vistas i 
kommunen. Enligt SoL 5 kap. 11 § ska socialnämnden särskilt beakta att våldsutsatta kvinnor kan vara i 
behov av stöd och hjälp. I Socialstyrelsens allmänna råd 2009:22 framgår vidare att kommuner bör erbjuda 
tillfälligt boende för våldsutsatta kvinnor.

Göteborgs Stad har åtagit sig att erbjuda skyddat boende för papperslösa kvinnor. Malmö Stad avsatte 75 
000 kr i sin budget för 2012 till samma ändamål. Stöd för att Lund ska ta samma principbeslut finns i såväl 
svensk lag som internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och 
deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. Det är också ett viktigt etiskt ställningstagande för alla 
människors lika rätt.

Sedan april 2008 har Region Skåne haft en vårdpolicy som gett gömda flyktingar subventionerad akutvård 
på samma villkor som andra. Policyn, som inte lett till några stora kostnader för regionen, har i viss mån 
uppfyllt våra skyldigheter enligt internationella överenskommelser, bland andra FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna. Policyn har även varit ett viktigt etiskt ställningstagande för alla människors lika rätt. 
Även skyddat boende bör ses som ett akut behov som inte får erbjudas på ett diskriminerande sätt. 

Vi yrkar därför:  

– Att Lunds kommun garanterar våldsutsatta papperslösa kvinnor skyddat boende.

– Att Socialnämnden ser över regelverket för ersättning till kvinnojourer och skyddade boenden samt 
reviderar detta för att möjliggöra mottagande av våldsutsatta papperslösa kvinnor.

– Att Socialnämnden uppdras att ta fram en plan för att fortbilda all berörd personal om papperslösa 
kvinnors situation och problematik.
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