NAAPURIMORAALI –TOIMINTALINJA
LÄHISUHDEVÄKIVALLAN YHTEYDESSÄ
Lähisuhdeväkivalta on globaali kansanterveys-ongelma. Kansallisten turvallisuustutkimusten mukaan
enemmistö lähisuhdeväkivallan uhreista ei tee ilmoitusta. Siksi monet kokevat väkivaltaa päivittäin.
Lähisuhdeväkivalta aiheuttaa vuosittain yli 20
henkilön kuoleman, enemmistö on naisia, mutta uhrit
voivat myös olla lapsia ja miehiä. Ruotsissa tehdään
päivittäin 50 ilmoitusta lähisuhdeväkivallan vuoksi.
Kyse on uhrin lähipiiriin kuuluvan henkilön uhriin
kohdistamasta väkivallasta kotona, missä pitäisi olla
kaikkein turvallisin olinpaikka.

Tiedämme myös, että päivittäin tehdään vähintään
100 raiskausta. Näistä ilmoitus tehdään 17 tapauksessa. Useimmiten raiskauksissa (etenkin niissä, joista
ei tehdä ilmoitusta) tekijänä on joku uhrin kanssa
lähisuhteessa elävä. Voimme yhdessä estää
perhepiirissä tapahtuvat raiskaukset. Tutkimusten
mukaan raiskauksen kohteeksi joutuvat uskaltavat
tehdä enemmän vastarintaa tietäessään saavansa
apua. He siis vastustavat kuuluvammin ja näkyvämmin tietäessään naapureiden tulevan auttamaan.
Täten voimme yhdessä auttaa kanssaihmisiämme.

Ruotsin Pelastakaa lapset on arvioinut, että joka 10.
lapsi joutuu kokemaan väkivaltaa kotonaan, mikä
vastaa vähintään 200 000 lasta Ruotsissa. Tiedämme,
että näillä lapsilla on kymmenkertainen riski joutua
elämänsä myöhemmässä vaiheessa fyysisen väkivallan kohteeksi, ja usein he itse käyttävät väkivaltaa
toisia kohtaan. Voimme katkaista tämän väkivaltakierteen, ja siksi meidän tulee yhteistoimin mahdollistaa parempi elämä näille lapsille. Tiedämme
myös, että vähintään 300 000 lapsen perhepiiriin
kuuluvilla on päihdeongelmia ja tai/psyykkisiä
sairauksia. Tällöin lapset eivät ehkä saa tarvitsemaansa huolenpitoa ja voivat alkaa käyttäytyä
itsetuhoisesti tai väkivaltaisesti toisia kohtaan.
Meidän tulee yhdessä tukea ja auttaa näitä lapsia
parhaan kykymme mukaan.
Voimme kutsua lapset kahville, kun tiedämme, että
aikuiset eivät kykene huolehtimaan itsestään eikä
lapsistaan. Voimme tarjota lapsille turvapaikan, kun
lasten kotona riidellään ja tehdä lastensuojeluilmoituksen sosiaalipalvelulle, jotta lapset saisivat
huomiota ja apua. Nämä ovat ns. mikro-strategioita,
jotka voivat olla jonkun elämässä elintärkeitä, ja siten
niillä on makro-vaikutuksia.

Voimme pelastaa ihmishenkiä ja antaa lapsille
valoisamman tulevaisuuden, kun naapurit päättävät
toimia yhdessä. Toimi soittamalla sen naapurin ovikelloa, jonka tilanteesta olet huolissasi, tiedustele tilannetta ja ota yhteyttä poliisiin, jos kyse on akuutista
tai uhkaavasta tilanteesta.

MUISTAKAA, ETTEI
KUKAANVOI TEHDÄ
KAIKKEA MUTTA JOKAINEN
VOI TEHDÄ JOTAIN!

