
 

 

Det ni tar upp är viktiga frågor. Frågor som behöver diskuteras mer och arbetas med. 

Vissa saker styr vi på kommunal nivå andra på region och riksnivå. Men här behövs 

ett samarbete mellan dom tre nivåerna. Ingen ska säga att det inte är deras ansvar , 

det är alla vårt ansvar.  

Våld i nära relation är ett akut,brett samhällsproblem och mäns våld mot kvinnor är 

en av våra största jämställdhetsfrågor. 

Män är våldsamma, män är våldsamma mot män mot barn och mot kvinnor. Vi måste 

lyfta fråga i tidig ålder och jobba förebyggande för att förhindra våld, och bryta 

normer. Vi ska jobba för att skapa trygghet och ett skyddsnät i samhället som är 

säkert och går att lita på.  

Det handlar om många delar. Kvinnor och män ska ha samma tillgång till makt och 

inflytande samt möjlighet till företagande, utvecklingsmöjligheter och ekonomisk 

självförsörjning. 

Arbetsmarknaden är inte jämställd. Det måste vi förändra. För att nå dit måste vi ge 

kvinnor bättre förutsättningar att starta och driva företag. När antalet kvinnor som 

driver företag ökar får vi fler personer i de nätverken från vilka högre uppsatta 

styrelseledamöter och VD:ar ofta hämtas. Då försvinner också de strukturer som 

stänger ute kvinnor från inflytande och delaktighet i samhället. 

En jämställd arbetsmarknad och möjlighet till arbete är grunden för hela samhällets 

utveckling; för jämlikhet, jämställdhet, finansiering av välfärden, förebyggande av 

utanförskap och inte minst tillväxten.  

Kvinnors och inte minst unga kvinnors representation i politiska församlingar behöver 

bli större. 

De vanligaste namnen bland företagsledare i Lidköping är Anders, Lars, 
Erik, Per och Sven. Sedan kommer Johan, Peter, Karl, Mikael och Nils. Inte 
ett enda kvinnligt namn finns representerat på topp-tio-listan över de mest 
förekommande namnen bland högsta befattningshavare i Lidköping. Det borde  

iallafall vara 50/50 om jag fick bestämma.  

Det handlar också om att stödja ensamstående. Om jag och Centerpartiet fick 
bestämma så ska fler ensamstående kvinnor äga sina hus. Vi jobbar för att stärka 
ensamstående mammor utifrån deras förutsättningar och behov.  
 
De flesta ensamstående mammor bor i hyresrätter medan majoriteten av 
ensamstående pappor bor i ett eget hus. Under själva äktenskapet äger en man i 
genomsnitt 17 procent mer än en kvinna men efter en eventuell skilsmässa äger 
mannen, hör och häpna, 75 procent mer. Detta måste vi jobba för att få mer jämlikt.  
 
Vi vill sätta fokus och arbeta målinriktat inom dessa områden med målet att göra det 
enklare för ensamstående mammor att både kunna och att känna sig trygga med att 
äga sin egen bostad. Inte minst eftersom frågan kring kvinnors äganderätt är 
en av de första frågorna som debatterades i västvärlden och för att vi 2022 inte har 
kommit tillräckligt långt. 



 

 

 
Eftersom sexuella trakasserier mot flickor börjar redan i grundskolan är det viktigt att 
införa en nolltolerans och prata även om sådant som sker utanför skolan eller på 
platser där ingen vuxen finns närvarande. Vi ska lyfta sexuella trakasserier som ett 
samhällsproblem och att en gång för alla komma till rätta med att kvinnor objektifieras 
sexuellt. 
Nu visar studier att flickor som utsätts för trakasserier i större utsträckning 
drabbas av psykosomatiska besvär, lägre självkänsla och försämrad studielust. 
Detta påverkar självklart deras möjligheter till bra betyg och en trygg skolmiljö. 
Kvinnor blir i större utsträckning än män utsatta för sexuella trakasserier på grund av 
sitt kön och yngre kvinnor är mer utsatta än äldre. 
 

Om jag och centerpartiet fick bestämma skulle vi sätta fokus på och arbeta 

målinriktat med för att uppnå en nolltolerans i skolorna . Vi måsta arbeta för att bryta 

destruktiva normer. Våld och förtryck måste få ett slut! 

Samarbeten mellan kommunen och organisationer, föreningar och civilsamhället är 

en självklarhet för oss i Centerpartiet för att vi ska uppnå resultat. På riksnivå så 

jobbar både partiet och centerkvinnor väldigt mycket inom detta området för att 

påverka vilket känns bra för oss i Centerpartiet i Lidköping. På riksnivå jobbar 

centerpartiet för att straffskärpningar för sexualbrott och för återfall i brottslighet. 

Skärp straffet för grov fridskränkning/grov kvinnofridskränkning. En stabil finansiering 

av kvinnojourer i hela landet. Obligatoriskt medling när det handlar om hantering av 

barn för att sätta stopp för fortsatt förtryck och kontroll. Vid kontaktförbud ska 

elektronisk fotboja användas och vara obligatoriskt för allvarligare brott i nära 

relation. Kriminalisering av kontrollerande beteende. Öka kunskapen hos till exempel 

vårdpersonal, kring våld i nära relationer. Fler utredare med specialistkompetens 

rörande våld i nära relation, sexualbrott och sexköp/trafficking i samtliga 

polisregioner. Förbättra vittnesskyddet, så att fler vågar anmäla sina förövare. Vi vill 

att drabbade ska få brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan. Socialtjänsten 

och hälso- och sjukvården ska under vissa omständigheter kunna utbyta information, 

det vill säga bryta sekretessen, för att hjälpa och stödja på ett bättre sätt. 
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