Svar på frågor från Kvinno-och Ungdomsjouren Linnean
1. Vi har jämställdhet som en av våra hjärtefrågor. I de nämnder och styrelser vi sitter väcker vi
ofta frågor om jämställda löner, arbetsvillkor, arbetskläder för att nämna några områden
som vi också motionerat om i fullmäktige.
Jämställdhet finns med i förskolans och skolans nationella styrdokument, i Lidköping har vi
deltagit aktivt i framtagandet av de nya styrdokumenten för Lidköpings förskolor och skolor
och arbetat för att jämställdhet, genusperspektiv och värdegrund måste ingå på ett tydligt
sätt. Inom Barn & Skola har vi nyligen väckt frågan om att på ett tidigt stadium göra barn och
unga medvetna om de patriarkala strukturer som på ett subtilt sätt förtrycker tjejer i
förhållande till killar.
I vårt förslag till budget för 2023-2026 har vi följande skrivning:
” Lidköping ska vara en förebild för jämställd utveckling. Jämställdhetsperspektivet
ska integreras i kommunens beslut, styrning och verksamheter. Ett framgångsrikt
jämställdhetsarbete förutsätter ett aktivt engagemang och ansvar på ledningsnivå.
Strukturer måste synliggöras och jämställdhet säkras genom analyser, kartläggningar
och konsekvensbedömningar, som är viktiga för att kunna förbättra kommunens
jämställdhetsarbete. Kommunstyrelsen ska ta fram en strategi med uppsatta
jämställdhetsmål som ska användas i budget- och verksamhetsmål för att vägleda
kommunens jämställdhetsarbete. Jämställdhet och mångfald ska genomsyra
verksamheten.”

2. Vi har bl a motionerat i kommunfullmäktige om att införa Huskurage i kommunägda AB
Bostäder. Vi har på senare tid tagit del av Trollhättans arbete för att förebygga killar och
mäns våld mot tjejer och kvinnor och har för avsikt att lämna motioner i fullmäktige
avseende olika metoder för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Vi tycker att feministiskt
självförsvar i skolan bör bli obligatoriskt och även bli en valbar kurs på gymnasiet för att
hantera den vardagsrädsla som tjejer och kvinnor ofta bär på.
(Vi anser att Socialtjänstens förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor måste
förstärkas och ges hög prioritet.)
3. Kvinnor som utsätts för våld av närstående ska kunna bo kvar i det egna hemmet.
Utgångspunkten för bestämmelsen om kontaktförbud avseende gemensam bostad är att en
person som riskerar att utsättas för våld inte ska behöva fly från sin egen bostad för att freda
sig och att barn inte ska behöva växa upp med erfarenheter av våld i sitt hem. Det har alltför
länge varit den våldsutsatta som tvingats fly den gemensamma bostaden. Vi anser dock att
mer fokus bör sättas på våldsutövaren och framförallt på barnens behov. Det är
våldsutövaren som begår brott som faller under allmänt åtal och som följaktligen bör ta
konsekvenserna. I det akuta läget måste det finnas Kvinnojourer där kvinnor och barn kan få
en fristad medan rättssystemet, polis och åklagare, jobbar med anmälan och utredning av
våldshändelsen.
4. Kvinnojouren måste få tillräcklig och kontinuerlig finansiering så att de kan verka utan oroa
sig för indragningar. De måste få förtur till skyddade boenden, personalen måste få den
kompetensutbildning som behövs för uppdraget
5. Oerhört viktigt, finansieringen måste säkras för att stödet ska bli långsiktigt. Vänsterpartiet
har i förhandlingar med regeringen fått igenom ett ökat stöd för Kvinnojourer i årets budget.

6. Barn är ofta huvudvittnen till våld i hemmet och barnens situation kopplad till
förundersökning, rättsprocess, stöd- och skyddsåtgärder etc. Vänsterpartiet anser att det bör
utredas om barn som upplevt våld i nära relationer ska ges målsägandestatus för att barns
specifika behov bättre ska kunna tillgodoses.
Det är också viktigt att vi följer Barnkonventionen om barns rättigheter som ska överordnas
förälders rättigheter. Barn hamnar i lojalitetskonflikter och därför är det viktigt att barnet får
en egen samtalskontakt som kan stödja barnet i sitt beslut om barnet inte vill eller känner
olust inför att träffa förövaren.

