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1) Hur arbetar ert parti för att motverka mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer? 
Hedersvåld, liksom mäns våld mot kvinnor, kan bara bekämpas genom att man vågar tala 
om orsakerna bakom, och vidta mycket tuffa åtgärder mot förövarna.  
 
Insatserna för att motverka våld i nära relationer och sexualbrott en av de allra mest prioriterade 
jämställdhetsfrågorna. Ett samhälle där individens utsatthet för våld avgörs av könet kan aldrig 
vara fullt ut jämställt. 
 
Varje brottsoffer behöver ses som den individ denne är och bemötas utifrån sin egen situation. 
Därför behöver insatserna till offer för våld i nära relationer, sexualbrott eller hedersrelaterat våld 
och förtryck utformas så att inte vissa grupper står utan hjälp. Det behövs ett tydligt hbtq-
perspektiv, och likaså medvetenhet om att vissa brottsoffer kan vara särskilt utsatta på grund av 
sin personliga situation. Detta gäller bland annat äldre, personer med funktionsnedsättning samt 
personer med dåliga kunskaper i svenska. 
 
Metoo har visat på vikten av ökad kraft i arbetet mot alla former av sexuella kränkningar. Det är en 
uppgift som angår såväl politiken som civilsamhället, föreningslivet, företag och fackföreningar, 
men den handlar i lika hög utsträckning om vårt ansvar som individer. På politiken ligger ansvaret 
för att säkerställa en effektiv och rättssäker sexualbrottslagstiftning och att det finns tillräcklig 
kunskap i förskolan, i skolan, hos polisen, i rättsväsendet och inom vården, liksom att det offentliga 
agerar kraftfullt i rollen som arbetsgivare och verksamhetsansvarig. 
 
För att bryta ett destruktivt mönster vad gäller våld och nära relationer krävs ett brett och 
långsiktigt arbete där både förebyggande insatser, polisiära åtgärder, stöd till offren och 
behandling av gärningsmännen ingår. För att komma tillrätta med våldet måste vi börja arbeta 
tidigt. 
 
  
2) Vilka konkreta insatser anser ni vara nödvändiga framöver för ett framgångsrikt 
våldspreventivt arbete? 

• Obligatorisk häktning för män som misshandlar 

Att häktning inte är huvudregel när män är misstänkta för ett vålds- eller hedersrelaterat brott 
betyder att de är fortsatt på fri fot och kan söka upp sina brottsoffer. Lagen måste ändras så att 
fler häktas omedelbart om det finns misstanke om att en kvinna utsatts för ett våldsbrott. 
Dessutom går rättsprocessen snabbare om mannen är häktad, eftersom det då blir ett prioriterat 
ärende. Vi vill därför sänka gränsen för obligatorisk häktning till ett års fängelse, från dagens krav 
på två års fängelse. Fler kommer då häktas efter en polisanmälan. 

• Fler män som utsätter kvinnor för våld ska få kontaktförbud med fotboja  

En kvinna som har blivit utsatt för våld av en nuvarande eller tidigare partner har möjlighet att 
ansöka om kontaktförbud som kan beviljas med eller utan fotboja. Andelen beviljade 
kontaktförbud skiljer sig dock kraftigt åt i olika delar av landet och kraven för att få ett 
kontaktförbud är i många fall högt ställda. Lagstiftningen bör därför ses över både för att skapa en 
större enhetlighet men framförallt för att se till att fler kontaktförbud beviljas. Det är 
brottsprevention. 

• Bättre uppföljning och tydligare nationella riktlinjer för socialtjänstens insatser  



Våldsutsatta kvinnor måste kunna lita på att hjälpen finns där när den verkligen behövs. 
Socialtjänsten i landets kommuner har ett särskilt ansvar att stödja kvinnor som blivit utsatta för 
våld eller hedersrelaterade övergrepp av en närstående. Socialtjänsten ska också se till att barn 
som utsatts för brott får det stöd som behövs. Hur detta fungerar i praktiken varierar dock stort. 
Det behövs därför en bättre uppföljning och tydligare nationella riktlinjer för ett förbättra stöd. 

• Skärp straffen mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Lagarna mot hedersrelaterat våld och förtryck har skärpts de senaste åren, men fortfarande finns 
allvarliga luckor. Straffen för den som tar ett barn utomlands för att gifta bort barnet måste 
skärpas. Så kallade oskuldskontroller ska alltid vara otillåtna, och vårdpersonal som medverkar till 
sådana ingrepp ska förlora sin legitimation och även få fängelsestraff. Brott med hedersmotiv ska 
som huvudregel leda till utvisning. 

 

3) Finns det några konkreta förslag i ert parti för att stärka, stötta och bevara den ideella 
jourrörelsen? 
 
• Ökad samverkan mellan kommuner och jourer för våldsutsatta 

En ovärderlig del av det stöd som vålds- och hedersutsatta kvinnor och deras barn får idag ges av 
de ideella kvinno- och tjejjourerna och andra jourverksamheter. Alla kommuner bör ingå 
samarbetsavtal med jourverksamheter i närområdet och erbjuda dem långsiktigt ekonomiskt stöd. 

• Översyn av det långsiktiga systemet för stöd till kvinno- och tjejjourer 

Kvinno- och tjejjourer får i dag bidrag från både statligt och kommunalt håll. Även om stödet har 
utökats på senare år är långsiktig och stabil finansiering fortfarande ett stort problem. En bred 
översyn behöver göras för att skapa ett mer långsiktigt system, där kvinno- och tjejjourer i hela 
landet får mer likvärdiga förutsättningar. 

 

4) Kommer ni under nästa mandatperiod att arbeta för att våldsutsatta kvinnor/tjejer ska få 
förtur i Armadas bostadskö? 

Tyvärr inte. Det finns många olika grupper som skulle behöva förtur, vi kan inte särskilja en viss 
grupp framför andra. Tillfälligt och skyddat boende erbjuds i kommunen. Vi arbetar däremot för 
att öka hyresrättsbeståndet just för att det ska kunna vara lättare att hitta stadigvarande boende 
för mer utsatta grupper. 



 

 

5) Som det ser ut idag så har de barn som bott i vårt skyddade boende och är skolpliktiga inte haft en 
fungerande skolgång. Det krävs att barnets skolplats i hemkommun sägs upp för att få skolplats i 
Österåker, vilket är svårt då alltid finns en förhoppning om att kunna få återgå till vardagen. 
Hur kan ert parti arbeta för att ta fram en aktuell och på ledningsnivå beslutad rutin för att säkra 
skolgång för barn i skyddat boende? 
 
Det är i dagsläget inte möjligt att barnet har två skolplatser samtidigt. Utbildningssystemet i Sverige är 
sådan att en elev är inskriven i en skola och det är just den skolan där utbildning ges som är kopplat till 
en "elevpeng" som skolan får för eleven (det är endast en skola som får "elevpengen" och en annan 
skola har därför inte möjlighet att erbjuda undervisning till samma elev).  
 
I en traumatisk och turbulent situation kan förskolan eller skolan vara en miljö som ger kontinuitet och 
trygghet. Vi ser att en lösning skulle vara att fler barn kan behöva få skolskjuts från sin tillfälliga bostad 
för att kunna gå kvar i sin vanliga förskola eller skola. 
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