
Mäns våld mot kvinnor – en självklar valfråga 

Att Sverige ska vara ett tryggt land att leva i är en självklarhet för Kristdemokraterna där våld i nära 

relationer är fråga som måste tas på allvar. 

Här kommer Kristdemokraternas syn på era frågeställningar avseende mäns våld mot kvinnor. 

1. Det yttersta uttrycket för bristen på jämställdhet i ett samhälle är våld i nära relationer, och 

är ett samhällsproblem som finns i alla samhällsklasser. Det är helt oacceptabelt att behöva 

leva med risken för att utsättas för våld av sin partner. Jämställdhet och respekt för 

kvinnor/flickor grundläggs tidigt. Därför måste vi alla och i synnerhet skolan reagera när 

flickor kränks i skolan eller varhelst det inträffar. Kränkande språkbruk mellan kompisar och 

sociala media är också ett våldsuttryck. Mao mer förebyggande arbete och resurser till 

skolan för att tidigt ta tag i problemet. 

De som utsätts för våld ska få rätt stöd. Det är viktigt att rättsväsendet tar våld i nära 

relationer på största allvar och prioriterar en snabb och effektiv handläggning av dessa fall. Vi 

vill även uppmuntra frivilligorganisationernas arbete med utsatta personer genom att se till 

att kommunerna säkrar tillgången till lokaler, skyddade boenden och handledare. 

 

2. För att stoppa mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer så måste vi arbeta väldigt brett för att 

förändra normer och värderingar. Då det är ett samhällsproblem så måste hela samhället 

våga se och uppmärksamma detta förfärliga problem. Frågor om våld i nära relation måste 

bli en naturlig del att prata om vid kontakter med olika samhällsfunktioner som sjukvård och 

socialtjänst. Men även i medarbetarsamtal både för offentliga som privata arbetsgivare. 

Föreningslivet har också en viktig normgivande funktion och måste därför involveras i 

arbetet, mao slår vi ett slag för att frågan måste upp på dagordningen i olika sammanhang 

där vi gärna är ett språkrör för att så sker.  

 

3. Vi behöver även jobba mer samlat mot våld i nära relationer och mot hederskulturen, bl a 

genom att öka samverkan mellan kommuner och jourer för våldsutsatta kvinnor och barn. 

Det måste finnas skyddande boenden där kommunen har avtal med fastighetsägare för att 

tillgodose detta. Inte någon ska behöva bo tillsammans med den som utövar våld pga 

avsaknad av ett boende. Idag är det också straffbart att utsätta barn för att bevittna våld 

vilket också visar på nödvändigheten att snabbt ordna en bostad.  

 Kristdemokraterna vill särreglera hedersbrott i brottsbalken och införa en specialenhet mot 

tvångsäktenskap hos polisen, men också skärpta straff för de som utövar våld. Det behövs 

mer resurser till utbildning kring våld och hedersrelaterat våld bland personal på lokal, 

regional och statlig nivå.  

 

4. Kvinnor som blivit utsatta för våld måste självklart garanteras en trygg plats där det finns 

kunskap om vad våldsutsatthet innebär. Kunskapsnivån behöver förbättras inom vården, och 

samarbetet med kvinnojourerna är nödvändigt.  

 

5. Kommunens avtal IOP, idéburet offentligt partnerskap, med Linnean är en viktig del där ett 

långsiktigt stöd till kvinnojourerna är nödvändigt. Vi vill ge frivilligorganisationerna rätt 

förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag då ni är en viktig kugge i hjulet varför vi är 

lyhörda över era behov och tar tacksamt emot era synpunkter över vad som behövs. 

 



6. Lagen om Barnfridsbrott infördes för ett år sedan, vilket innebär att det är straffbart att låta 

barn se eller höra våld. Anmälningarna under detta år är upp mot 9000 vilket är en 

förfärande siffra och visar på vilket gigantiskt problem detta är. Här behöver olika 

lagstiftningar en bättre samordning. Även sekretessreglerna mellan olika myndigheter måste 

ses över så anmälningar kan göras vid behov. Umgängesrätt borde kunna begränsas eller 

avbrytas när det finns misstanke om barnfridsbrott. I den senaste budgeten antagen av 

kommunfullmäktige där Kristdemokraterna är en del av majoriteten finns medel avsatta för 

metodutvecklare och fortbildning av personal för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Detta 

är något vi kommer att jobba vidare på. Trygghet är helt avgörande för ett barn som växer 

upp för att klara livets utmaningar, att varken bli utsatt för, eller utöva våld.   

 

 

Kristdemokraterna i Lidköping 

 

Tommy Larsson  

Anna Wallgren  

Anne-Marie Kaufmann 

 

  

 

 

 


