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Motion av Erika Ullberg (S), Tove Sander (S) och Parvin
Araghi (S) och Tara Twana (S) om mäns våld mot kvinnor
I skrivandets stund nalkas en fröjdefull jul - men inte för alla. Våldet mot kvinnor pågår året runt, även under jul och nyårshelgen. Stödorganisationer för
kvinnor konstaterar att trycket ökar över jul och nyår. Många kvinnor har det
extra tufft i samband med julen, och det gäller både psykiskt och fysiskt våld.
Detta är ett stort misslyckande för vårt samhälle.
Brottsförebyggande rådets data visar att anmälningarna om kvinnofridsbrott oförtrutet kommer in under även under jul- och nyårshelgen. Samtalen till Kvinnofridslinjen
strömmar oförtrutet in även under julen. Antalet samtal når sin kulmen just när storhelgerna är slut och vardagen tar vid.
Forskning visar att uppskattningsvis 16 procent av alla kvinnor i landet mellan 18 och
64 år har blivit misshandlade av en partner de har eller har haft en nära relation med.
Det är mer än var sjätte kvinna som har eller har haft en relation med en man. Räknar vi dessutom in de som uppger att de blivit utsatta för psykiskt våld, sexuellt våld,
hot om våld från någon som de har eller haft en nära relation med stiger siffran till 46
procent, det vill säga nära hälften. Det är en skrämmande hög siffra, när den enda acceptabla siffran är noll.
I den nyligen publicerade statliga utredningen om en Nationell strategi mot mäns
våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) framgår dessutom att det inte är ovanligt att våld debuterar när kvinnan blir gravid, eller under
barnets första år. Därför är det viktigt att förebyggande arbete riktas till alla blivande
och nyblivna föräldrar. I forskningen konstateras också att övergrepp under graviditet ökar risken för att kvinnan dör av följderna av våldet.
Vi har en moralisk skyldighet att markera och agera kraftfullt, både som enskilda individer och från samhället sida. Samhällets insatser behöver omfatta en rad olika områden, och ett av de områden där mer kan och bör göras är i hälso- och sjukvården.
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När våldsutsatta söker hjälp är det oftast hos hälso-och sjukvården, eller tandvården
som därför har viktiga funktioner i arbetet mot kvinnovåld. Utan rätt insatser riskerar
en allvarlig situation att kvarstå eller förvärras. Vårt långsiktiga mål är ett samhälle
utan våld i nära relationer, och ett delmål för att nå dit är att tidigare än idag upptäcka
våld eller hot om våld.
Operation kvinnofrid är en viktig samverkansstruktur i Stockholm med länsstyrelsen,
polisen, kommunförbundet, Stockholms stad, Kriminalvården och landsting. Genom
att använda och utveckla arbetet inom etablerade strukturer kan vi tillsammans nå
ännu längre.
Att personal inom hälso- och sjukvården ställer frågor om våld är det ett sätt att tidigt
upptäcka och identifiera kvinnor som utsätts. Många våldsutsatta kvinnor söker vård
upprepade gånger både för akuta skador och kroniska symtom utan att den bakomliggande orsaken kommer fram. Personalen ska lyssna på svaren och beskrivningarna
och ges bättre verktyg i hur de ska agera för att kunna hjälpa på bästa sätt. För det
behövs tydliga processer och policydokumnet vårdpersonalen ska veta var de ska
hänvisa en drabbad kvinna vidare och hur personalen ska hantera den information de
får. Här behövs mer informationsinsatser i landstinget. MVC och BVC har en central
roll, liksom även akutmottagningar och vårdcentraler. Personalen inom hälso- och
sjukvården har också en unik möjlighet att journalföra på ett sådant sätt att den enskilde och vården kan följa upp vad som hänt. Vi Socialdemokrater tycker också att
det bör framgå i journalen om personalen misstänkervåld även om kvinnan inte bekräftar det.
Socialdemokraterna anser att mer behöver göras för att stoppa våld mot kvinnor. Vi
Socialdemokrater drivs av en vision om alla människors möjligheter och vilja att växa
som människor, att utnyttja sin fulla potential och kunna förverkliga sina livsdrömmar. Ett samhälle där alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.
Våld i nära relationer är inte en del av ett sådant samhälle därför måste mer göras och
det måste göras nu.
Med anledning av ovan föreslås:
Att

ge hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för
hur personalen inom hälso- och sjukvården ska ställa frågor om våld

Att

ge hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram tydliga processer och policy där samverkan mellan kommunerna kring när våld
upptäcks tydliggörs.

Att

vårdpersonalen journalför skador, att dokumentera är ett sätt för så väl
vården som den drabbade att kunna följa upp vad som hänt. Det bör
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framgå i journalen om personalen misstänker våld även om kvinnan
inte bekräftar det.
Att

landstinget tillsammans med Socialtjänsten och Kriminalvården samordnar insatser till dem om utövar våld. De som utövar våldet ska utöver att lagföras motiveras att söka hjälp för sitt beteende.

Stockholm den 15 december 2015

