
Sverigedemokraterna svar: 
 
1) Hur arbetar ert parti för att motverka mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer? 
 
2) Vilka konkreta insatser anser ni vara nödvändiga framöver för ett framgångsrikt 
våldspreventivt arbete? 
 
Svar 1 och 2: 
 
Hotet mot Kvinnor 

Det största hotet mot kvinnor idag handlar om mäns våld mot kvinnor och den generellt utbredda 

otryggheten bland kvinnor.  

• Sverigedemokraterna vill höja straffen för vålds och sexualbrott avsevärt. Att värna om 

kvinnors säkerhet och deras chans till upprättelse vid brott bör vara starkt prioriterat.  

• Sverigedemokraterna vill se mer resurser till poliser och rättsväsendet. Sverigedemokraterna 

kommer aldrig att ta förövarens sida, vi tar alltid den utsattes parti.  

•  Sverigedemokraterna vill motverka hedersförtryck genom en särskild brottsrubricering för 

hedersrelaterad brottslighet 

 

Öka tryggheten i samhället  

Utsattheten för brott har gått så långt att folk inte vågar åka kollektivtrafik under vissa tider, och 

många vågar ibland inte ens gå hemifrån. Vi måste satsa brett över hela rättsväsendet med fler poliser 

och högre straff. Tryggheten måste vara närvarande både i form av poliser, men även genom mer 

kameraövervakning i offentliga miljöer och bättre kontroll på brottslingar.  

• Tryggheten kan inte återupprättas genom ett trollslag. Det kommer att kräva hela samhällets kraft och 

kraftiga åtgärder för att Sverige ska bli som det en gång var. Halvmesyrer räcker inte längre.  

 

Elektronisk övervakning  

Kontaktförbud har flera användningsområden och har varit föremål för flera lagändringar under senare 

tid. Idag kan exempelvis kontaktförbud redan vid förstagångstillfället, det vill säga innan överträdelse 

redan skett, förenas med elektronisk övervakning. Möjligheten att använda elektronisk övervakning 

infördes 2018 och möjligheten att använda elektronisk övervakning vid förstagångstillfället började 

gälla 1 januari 2022. 

 

 

 

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

 

Inte idag men absolut en sak som vi bör tänka på i kommande budgetarbete. I dagsläget vet vi inte hur 

stort behovet är. 

 



 

 

 
4) Kommer ni under nästa mandatperiod att arbeta för att våldsutsatta kvinnor/tjejer ska få 
förtur i Armadas bostadskö? 
 
Låter fullt rimligt. Det borde kunna gå att ordna. 

 

 

 

 

 

 

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? 
 
Borde absolut finns en plan för att hantera detta då det är en akut situation, men samtidigt ingen unik 

händelse. Kommunerna borde kunna komma överens om att kunna dela på kostnaden under en 

kortare/begränsad tid. 

 

 

 

 

 

 

 


