Moderatkvinnorna är ett nätverk
för jämställdhet.
Vi arbetar för jämställdhet – en självklar frihetsfråga för både
kvinnor och män. Vi vill ha ett samhälle där alla människor ges
samma möjlighet att nå sin fulla potential.
Den självklara utgångspunkten är att varje individ själv bestämmer över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Därför verkar
vi för ett samhälle där alla kan känna sig trygga.
Ett framtida Sverige behöver en utökad politik för frihet. En frihet
för alla, där både kvinnor och män har förutsättningar att själva
välja det liv de önskar.
Ekonomisk självständighet är ett naturligt mål. Frihet, och ansvar, att själva påverka sin vardag och att försörja sig själv är
grunden till jämställdhet.

Ansvarig för Våldsrelaterade frågor
inom Moderatkvinnorna
EWA THALÉN-FINNÉ
Mejl: ewa.thalen.finne@riksdagen.se,
Telefon: 070-319 74 88
Läs mer: www.moderatkvinnorna.se

Våld i nära relationer och andra
våldsbrott
En fråga som kommer högt när frågor om jämställdhet lyfts fram
är våld mot kvinnor och barn.
Alliansen har sedan 2006 gjort stora satsningar för att förbättra
situationen för dem som drabbas. Vi har skärpt lagar, ändrat lagar, infört lagar, satsat på utbildning för de som möter den brottsutsatta, satsat för att kommuner ska skapa mottagningar för dem
som slår och ökat resurserna till forskningen. Trots det är detta
frågor som tyvärr alltid är aktuella.
Vi ser med jämna mellanrum hur myndigheterna misslyckas
med att motverka relationsvåld, man tar inte den utsatta på allvar.
Vi vill att fler relationsvåldscentra byggs där polis, åklagare,
rättsmedicin och socialtjänst samverkar under samma tak.
Vi vill att den som misstänks ha utövat våld och inte häktats
ska kunna flyttas från gemensam bostad.
Vi vill stärka det förebyggande arbetet redan i skolan.
Vi vill att utbildning om relationsvåld ska vara obligatorisk
för grupper som i sin yrkesutövning träffar brottsutsatta för
relationsvåld.

Våldtäkt
Att bli våldtagen är att utsättas för ett brott som är oerhört kränkande och tyvärr ser vi att kränkningen ofta fortsätter efter det att brottet
begåtts. Förhör, läkarundersökningar, nedlagda åtal, domstolsförhandlingar och i värsta fall en friande dom är delar av det man kan utsättas
för.
Sedan den 1 juli 2013 har lagen om våldtäkt förändrats och brottet har
vidgats. Vad detta sedan i verkligheten kommer att ge för resultat kan
vi ännu inte bedöma. Trots detta tror vi att det finns ytterligare förbättringsåtgärder.
Moderatkvinnorna verkar för att den sexualbrottsdrabbade så snart
det är möjligt tilldelas ett målsägarbiträde och att samtliga som arbetar med sexualbrottsdrabbade genomgår en obligatorisk utbildning om
sexualbrott.

Trafficking/människohandel
2010 skärpte och ändrade Alliansen lagreglerna runt människohandel.
Tyvärr kan vi trots detta se mycket få fällande domar, vilket åklagarmyndigheten gjort en utredning om. De pekar på att rekvisitet ”graden
av kontroll” är svår att uppnå.
Moderatkvinnorna verkar för att rekvisitet ”graden av kontroll” i samband med människohandel blir mindre avgörande för möjligheten att
döma till brottet.

Grooming och annan utsatthet
på Internet
Vi vet att brottslighet idag är vanligt på nätet. Dagligen möts unga på
olika chatt-forum och andra sociala medier av en starkt sexualiserad
miljö. Äldre, företrädesvis män, utger sig för att vara jämnåriga kompisar. Detta kallas grooming.
Grooming är idag något som är kriminaliserat. Tyvärr finns i dagsläget
mycket få fällande domar när det gäller detta brott. Detta eftersom det
krävs långt gångna förberedelser för att brottet ska anses begånget.
Vi kan även konstatera att även andra brott begås som är mycket
kränkande, t.ex. har förundersökningar publicerats, olagligt tagna
bilder publicerats, Facebook-sidor gjorts mot en brottsdrabbad och
kränkningar som är lögn lagts ut. Till detta har vi barnpornografi, våldtäkt on-line och andra obehagligheter.
Moderatkvinnorna verkar för förbättringar, så som att brottet grooming
breddas genom vuxens kontakt under falsk identitet med barn på
nätet kriminaliseras, samt att lagstiftningen runt kränkningar på nätet
moderniseras så att förövare kan åtalas och fällas i högre grad än
idag.

