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Ekonomiskt våld är ett nedtystat
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problem och inte lika välkänt som
andra former av våld. Ekonomiskt
våld innebär situationer där
våldsutövaren kontrollerar,
berövar eller förstör den andras
ekonomiska resurser i syfte att
försämra dennes ekonomiska
självständighet eller för att själv
gynnas ekonomiskt. Ekonomiskt
våld ses oftast som en våldsform i
parförhållanden men det kan
också förekomma gentemot till
exempel barn, föräldrar och moroch farföräldrar. Exempel på
ekonomiskt våld är att kontrollera
den andras pengar, att inte låta
den andra delta i ekonomiska
beslut, att begränsa och störa den
andras arbetsmöjligheter,
ekonomiskt utnyttjande och
ekonomiskt våld i samband med
skilsmässa.

• Nationellt projekt 1.5.2021 - 30.4.2024
• Ger tjänster på finska och svenska
• Har som mål att göra ekonomiskt
våld till ett känt fenomen
• Hjälper de som upplever
ekonomiskt våld
• Klientarbete, erfarenhetsexperter
• Rikstäckande distansmottagning
(boka tid via hemsidorna)
• Professionella kan konsultera oss i
frågor om ekonomiskt våld
• Utvecklar arbetsmodeller, verktyg
och mätinstrument för professionella
• Håller skolningar för professionella
och hjälper dem att nätverka kring
fenomenet
• Projektet syftar till att öka
medvetenheten och förståelsen för
fenomenet
• Gör förebyggande arbete
• Belyser behovet av förändringar i
hjälpstrukturer och praxis

