
Miljöpartiet 

 

1) Hur arbetar ert parti för att motverka mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer? 
 

Vårt parti arbetar med förebyggande insatser som utbildning inom skola kring samtycke och 
könsnormer. Vi tycker att det är viktigt att vi kommer åt de samhällsnormer som skapar grogrund till 
mäns våld mot kvinnor och bagatelliserar pojkars negativa beteenden mot flickor. För att förhindra 
brott anser vi att det är viktigt att de som är utsatta får tillgång till stöd och hjälp. På lokal nivå 
handlar det om att personal inom relevanta arbetsgrupper som socialförvaltning, omsorgspersonal och 
skola ska få utbildning och kompetensutveckling kring våld i nära relationer så att de kan upptäcka 
och stötta familjer i behov av hjälp och insatser.  
2) Vilka konkreta insatser anser ni vara nödvändiga framöver för ett framgångsrikt 

våldspreventivt arbete? 
För att bekämpa mäns våld mot kvinnor behövs både åtgärder på rättsområdet och förbättrat stöd 
från samhällets sida för de som befinner sig i våldsamma relationer. Det innefattar hur umgänge ska 
hanteras, möjlighet till tillfällig vårdnad och utvidgat kontaktförbud. Det som vi kan göra på lokal nivå 
är att säkra att de som lever skyddade kan få tillgång till samhällets stöd, dels för att få en så normal 
vardag som möjligt men också skapa förutsättningar för dem att lämna relationen. Kommunen kan 
även säkerställa kompetensutveckling och utbildning inom våld i nära relationer till relevanta 
personalgrupper. Men det verkligt preventiva arbetet börjar redan i förskolan. Det börjar med arbete 
kring jämlikhet och samhällsnormer.  
 

3) Finns det några konkreta förslag i ert parti för att stärka, stötta och bevara den ideella 
jour rörelsen? 

Den ideella jour rörelsen spelar en avgörande roll i många kvinnor, flickors och barns liv. Miljöpartiet i 
Österåker föreslog i vår senaste budget att bidraget till kvinnojouren bör fördubblas. Vi är även öppna 
för andra åtgärder som underlättar för jour rörelsens verksamhet. Vi tycker det är viktigt att de som 
arbetar i verksamheten får möjlighet att tala om vilka resurser de behöver snarare än att politiken ska 
diktera villkoren. Därför vänder vi gärna på frågan och undrar vad ni anser behövs för att stärka och 
stötta och bevara den ideella jour rörelsen? 
 

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

Ja, vi tycker att det är viktigt att det finns ett komplement till de boenden som socialförvaltningen kan 
erbjuda utifrån sitt regelverk. Att skapa förutsättningar för kvinnor/flickor i våldsamma relationer att 
lämna sin partner är en del av det program mot mäns våld mot kvinnor som Miljöpartiet tagit fram. 
Möjligheten att få tag på en egen bostad är exempel på en sådan förutsättning.  
 

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? 

Vi tycker det är bra att ni tar upp den här problematiken och Miljöpartiet i Österåker är beredda att 
lyfta den frågan under nästa mandatperiod. Alla barn har rätt till en fungerande skolgång och det 
politikens uppdrag att skapa rätt förutsättningar. Vi ser det som en prioritet att förvaltningen utreder 
hur en sådan rutin skulle kunna fungera. 
 


