
1. Vad vill ert parti göra för att öka jämställdheten i Lidköping? 
 
Vi vill driva jämställdhetsarbetet i Lidköping genom att: 

 
- Hjälpa fler kvinnor till arbete så de får ekonomisk självständighet. Ekonomisk 

kontroll av kvinnan hör ofta ihop med våld. 
 
- Utmana attityder och uppmuntra förebilder gällande utbildning och arbete 

inom skola och gymnasium. Våra ungdomar ska inspireras och engageras att 
följa sina drömmar och inte begränsas av kön. 

 
- Arbeta med attityder i samhället gällande psykisk och fysisk integritet, det ska 

vara självklart för att att det är nolltolerans för kränkande behandling och 
våld. 

 
 

- Arbeta med attityderna inom vård och omsorg för att gällande jämställhet så 
män och kvinnor så män och kvinnor får jämlik vård. 
 

- Arbeta med invandrade familjers normer för att förebygga hedersvåld. 
 

- Utmana de föråldrade attityder som finns gällande makt och inflytande i 
Lidköping, där trötta män går före kompetenta kvinnor.  

  



 

 
2. Hur arbetar ni för att stoppa mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer? 

 
Fokus ska ligga på att bryta mäns beteenden och inte huvudsakligen på 
kvinnorna. 

 

- Stereotypa normer kring maskulinitet och en negativ inställning till 
jämställdhet är grunden till våld mot kvinnor och barn. I Lidköping behöver vi 
arbeta förebyggande med att bryta dessa normer i tidiga skolåldrar.  
 

- Införa en mottagning för unga män som de kan kontakt med när de känner att 
de behöver hjälp med att bryta negativa beteenden. 

 
- Psykisk ohälsa är en stor bakomliggande orsak till mäns våld och vården för 

människor som mår psykiskt dåligt måste bli bättre. 
 

- Brottsbekämpningen behöver bli betydligt bättre.  
o Skärp straffen för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning, 

så att straffminimum höjs till fängelse ett år och att straffmaximum 
höjs till fängelse tio år. 

o Obligatorisk häktning för personer misstänkta för grov 
kvinnofridskränkning. 

o Fler fall av kvinnovåld ska leda till utvisning. 
o Kontaktförbud med fotboja direkt, inte som i dag först efter att 

kontaktförbudet brutits. 
 

- En ny sekretessbrytande regel ska införas för att fler fall av våld i nära 
relationer ska förebyggas. 
 

- Utbilda mer personal som kommer i kontakt med tjejer och kvinnor så de kan 
se signalerna och stötta dem. 

 
- Utbilda unga i vad som är okej och inte, kränkningar, samtycke etc 

 

  



 

3. Brist på bostad är många gånger en orsak till att kvinnor väljer att vara kvar i eller 
gå tillbaka till en våldsam relation. Vad tänker ni om det och hur vill ni förhindra 
att kvinnor och barn blir hemlösa på grund av våldsutsatthet? 
 
Lidköpings kommun ska ge våldsutsatta barn och kvinnor förtur i den kommunala 
bostadskön. Generellt så tycker vi det är fel att den utsatta ska flytta men i 
verkligheten är det ofta så att mannen som äger bostaden.  
 

 

 

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? 
Lidköpings kommun har ett avtal som stödjer kvinnojouren som vi tycker är bra. 
Vi tror kvinnor som själva har varit utsatta har bättre möjlighet att hjälpa andra 
kvinnor då det är lättare att få förtroende för någon som delar erfarenheten. 

 

  

5. Hur ser ni på ett långsiktigt stöd till kvinnojourerna?  

Självklart. Lidköpings kommun ska stötta kvinnojouren som gör en ovärderlig 
insats. Vi tror kvinnor som själva har varit utsatta har bättre möjlighet att hjälpa 
andra. 

 

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?  
 
Det rimliga ur ett barnperspektiv är att bart ska vara trygga och slippa umgänge 
med förövaren om den ena föräldern anmält våld. Ett undantag från 
umgängesrätten skulle sätta barnets behov av kontinuitet och trygghet i första 
rum. Barnens rätt till trygghet måste gå före föräldrarnas rätt till umgänge. 

 

 

 

 

 


