
 

 

 

Solna den 25 januari 2016  
Motion till kommunfullmäktige 

 
 
 
Motion om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor  
 
 
Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt 
våld. Brå uppskattar att runt 100 våldtäkter begås varje dag. 98 procent av förövarna är män 
och killar och våldtäkterna riktar sig framför allt mot kvinnor och barn. Unga tjejer mellan 16 
och 24 år är, enligt Brå och MUCF, de som är allra mest utsatta för sexualbrott. Nära 75 
procent av alla unga kvinnor har blivit utsatta för sexuella trakasserier.  
 
Vänsterpartiet ställde under 2015 en interpellation för att få svar på huruvida staden arbetar 
förebyggande mot mäns våld mot kvinnor. Vi frågade bland annat om staden har en strategi 
för det förebyggande arbetet, vilka riktade insatser staden har, hur samverkan och 
information ser ut. Svaret vi fick var tydligt. Staden har en hel del bra insatser för när våldet 
redan är ett faktum. Det är såklart bra. Men när det kommer till preventiva insatser, dvs innan 
våld redan har utövats och i syfte att undvika att det sker, görs det tyvärr inte mycket. Vi vill 
att Solna ska göra mer i syfte att förebygga våld i nära relationer.  
 
I Sexualbrottsofferutredningens promemoria (Ju 2004:I) konstateras att ungdomar har 
bristande kunskaper och vanföreställningar om sexualitet och sexuallivet samt om 
genusfrågor och jämställdhet. De ungas okunskap leder bland annat till att många övergrepp 
aldrig anmäls då den utsatte inte vet att det den har blivit utsatt för, är ett lagbrott. Okunskap 
leder även till att många övergrepp begås utan att förövaren är medveten om att handlingen 
är ett lagbrott. Det är därför angeläget att Solnas skapar forum där unga ges kunskap och 
medvetandegörs om jämställdhet, sexuella trakasserier, sexualbrott och andra kränkande 
handlingar. Det finns exempelvis flera lärarhandledningar från exempelvis BRÅ som går att 
använda i det arbetet. 
 
Vidare är det avgörande att staden tar ett samlat grepp genom att utarbeta en handlingsplan 
mot mäns våld mot kvinnor inklusive sexuella trakasserier samt utbildar samtliga anställda i 
att se, agera och förebygga mäns våld mot kvinnor inklusive sexuella trakasserier. Ett annat 
viktigt verktyg för att förebygga är att kommunen genomför informationskampanjer riktade till 
allmänheten. WHO pekar på att det är avgörande att ha ett genusperspektiv och ifrågasätta 
normer för kön i det våldsförebyggande arbetet för att effektivast nå goda resultat, därför bör 
detta arbete genomsyras av ett jämställdhets- och normkritiskt perspektiv.   
 
 

Mot denna bakgrund yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Att en handlingsplan tas fram för kommunens förebyggande arbete mot mäns våld mot 
kvinnor inklusive sexuella trakasserier  
 
Att staden genomför informationskampanjer i syfte att förebygga mäns våld mot kvinnor 
inklusive sexuella trakasserier  
 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Forskning/v-ld-och-h-lsa/
http://bra.se/
http://www.mucf.se/


Att staden skapar forum inom skola och fritidsverksamhet där unga ges kunskap och 
medvetandegörs om jämställdhet, sexuella trakasserier, sexualbrott och andra kränkande 
handlingar.  
 

Att samtliga anställda i staden utbildas i att se, agera och förebygga mäns våld mot kvinnor 

inklusive sexuella trakasserier  
 

 

 

 

 

Rebecca Hedenstedt (V)   Atilla Yavuz (V)  Mia Fällström (V)  

 

 

 

 

 

 

 

     


