1. Vad vill ert parti göra för att öka jämställdheten i kommunen?
”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och
möjligheter inom alla områden i livet. (…) En människas möjligheter i livet påverkas av vilken
socioekonomisk grupp man tillhör, var i landet man bor, liksom av etnicitet, ålder, sexuell
orientering, funktionsförmåga och annat som faller inom ramen för
diskrimineringsgrunderna.”( Jämställdhets Myndigheten )
Alla individer är olika, och samhället ska inte bara vara anpassat för de som utgör normen. All
diskriminering ska motverkas. Vi ser att maktordningar som etnicitet, sexuell läggning, klass,
och ålder samverkar med den samhällsgenomgående könsmaktsordningen. Detta vill vi ändra
på. Indelningen i antingen kvinna eller man begränsar människor som inte entydigt kan eller
vill identifiera sig som antingen eller.
Miljöpartiet vill att:
•

Jämställdhetsperspektiv ska alltid tas hänsyn till i kommunen på alla nivåer och i allt
beslutsfattandet när det gäller rekrytering, löner, arbetsmiljö och arbetsförhållanden,
utbildning och kompetensutveckling, föräldraskap m.m.

•

100% av kommunens medel skall fördelas jämnt över könen.

•

Aktivt arbeta för att människor ska välja yrken fritt oavsett könsnormer för att bryta
denna segregering.

•

Skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet och lika rättigheter. Alla elever ska få det stöd
och den uppmärksamhet de individuellt behöver oavsett könstillhörighet. Stereotypa
könsroller, mobbning och diskriminering av elever och skolpersonal ska aktivt
motarbetas. Homo-, bi- och transfobi och sexism ska inte tolereras i skolan eller någon
annanstans.

•

Arbetet med mäns våld mot kvinnor och barn ska vara en grundläggande del av
kommunernas våldsförebyggande arbete och därför behöver tillsättas resurser och
prioriteras i alla kommunens förvaltningar.

•

Kommunen ska erbjuda föräldrastöd som tar upp mäns våld mot kvinnor ur barnens
perspektiv.

•

Personal inom kommunens verksamheter ska ha kunskap kring våldsutsatthet för att
rutinmässigt kunna ställa frågor om våld och på det sättet förebygga, upptäcka och
stötta utsatta medarbetare vid behov.

•

Kommunen ska ha en samordnande roll som arbetar förvaltning-/sektorsövergripande
med mäns våld mot kvinnor och barn, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

2.

Hur arbetar ni för att stoppa mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer?
Vi i Mp har just nu ingen ledamot eller ersättare i Socialnämnd.
Vi försöker ändå påverka till bättre utbildning för socialarbetare som möter
våldsutsatta och våldsverkare i sin vardag. Om vår budget med S, C och Kd blir
verklighet 2023 så får vi en metodutvecklare/ samordnare som ska jobba med dessa
frågor. Sedan är det viktigt att skolan tar upp ämnet och belyser det ur ett etiskt och
moraliskt perspektiv där man diskuterar mäns och killars våld och attityder mot
kvinnor och flickor. En samordnartjänst till detta skall skapas.

3 Brist på bostad är många gånger en orsak till att kvinnor väljer att vara kvar eller gå
tillbaka till en våldsam relation. Vad tänker ni om det och hur vill ni förhindra att
kvinno och barn blir hemlösa på grund av våldsutsatthet?
•

Kommunen måste visa att det arbetet mot mäns och killars våld är prioriterat. Inte
minst för alla barns skull. Våld mot vuxna och barn orsakar stort lidande, särskilt för
kvinnor och barn som ofta hamnar i en utsatt och otrygg situation utan trygg boende.
Alla ska ha rätt till en trygg bostad att leva i och Miljöpartiet i Lidköping vill att
kommunens bostadsbolag AB Bostäder skall erbjuda förtur i bostadsköerna för utsatta
kvinnor och barn, även för dem som inte är skrivna i Lidköping (särskilt prioriterade är
de familjer där barnen är inskrivna i kommunens skolor).

4 Kvinnor måste garanteras skydd och stöd på en plats där kunskapen om våld är hög,
hur arbetar ni för att det ska vara en självklarhet?
Vi vill att socialtjänsten i första hand anlitar kvinnojourer som har anställd personal
med rätt kompetens och har aktiva volontärer. Kvinnojourerna besitter en stor
kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn och har arbetat i över 40 år med att
stötta, skydda och utveckla arbetet inom området.
5 Hur ser ni på ett långsiktigt stöd till kvinnojourerna?
•

Kommunen ska säkra kvinnojourens överlevnad med en långsiktig finansiering så att
den som behöver skydd och stöd kan få det. Långsiktig finansiering bidrar till trygga
anställningar som i sin tur bidrar till att kompetent personal stannar över tid och
utvecklar verksamheten på ett professionellt sätt.

6 Barn är de enda brottsoffer som tvingas fortsätta träffa sin förövare, detta sker även
under tiden de är placerade på skyddat boende. Vad tycker ert parti om det och hur vill
ni arbeta med barnens trygghet?
Barn ska inte tvingas träffa sina förövare! Vi anser att det borde vara en självklarhet
att barnen inta ska behöva träffa den förövare som är anledningen till att de är på
skyddat boende. Enligt svensk lag ska barnets bästa gälla i alla frågor som rör barn.
Samtidigt ser vi att pappor som döms för våld mot barn eller deras mammor får
rätt till umgänge med barnen, detta kan vi inte acceptera. Barn som utsatts för
våld eller bevittnat våld är brottsoffer och har rätt stöd och brottsskadeersättning.

Att tvingas till umgänge är olämpligt och kan i vissa fall vara livsfarligt. Vi tycker att
pappan ska förlora vårdnaden om han dömts för mord på mamman eller grovt
våldsbrott mot mamman. Rätten till skolgång under sin vistelse på skyddat boende
är en självklarhet samt ett långsiktigt boende.

