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Europarådet (www.coe.int)

Europarådet är kontinentens äldsta politiska organisation. Rådet grun-
dades 1949, har 46 medlemsstater, företräder mer än 800 miljoner eu-
ropéer och fem observatörsstater (Kanada, Vatikanstaten, Japan, Mexiko 
och Amerikas förenta stater).

Organisationens huvudsakliga ändamål är

att skydda mänskliga rättigheter, parlamentarisk demokrati och rätts-
statlighet i alla medlemsländer,

att för hela kontinenten arbeta fram avtal för tillnärmning av länder-
nas sociala och rättsliga praxis och

att främja medvetenheten om en europeisk identitet grundad på 
gemensamma värden som skär igenom olika kulturer.

Sedan november 1990 har anslutningen av 21 länder i Central- och Öst-
europa gett Europarådet en verklig paneuropeisk dimension. Därefter 
har dess huvudsakliga arbete gått ut på att fungera som politiskt ankare 
och vakthund för mänskliga rättigheter i de av Europas demokratier som 
tidigare ingick i östblocket, att bistå dem i genomförandet och konsolide-
ringen av politiska, rättsliga och konstitutionella reformer parallellt med 
ekonomiska reformer och att tillhandahålla kunnande på områden som 
mänskliga rättigheter, närdemokrati, utbildning, kultur och miljö.

Europarådet har sitt permanenta säte i Strasbourg (Frankrike). Författ-
ningsenligt har det två konstituerande organ: ministerkommittén bestå-
ende av medlemsländernas utrikesministrar och den parlamentariska 
församlingen som utgörs av delegationer från de nationella parlamen-
ten.

De 6�0 män och kvinnor som utgör Europarådets parlamentariska för-
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samling (http://assembly.coe.int) möts fyra gånger om året från parla-
menten i organisationens medlemsstater för att debattera aktuella frå-
gor, begära åtgärder från Europas regeringar och ställa dessa regeringar 
till svars. De talar för de 800 miljoner européer som de företräder i vil-
ken fråga som helst som de själva väljer, och Europas regeringar – som i 
Europarådet representeras av ministerkommittén – är skyldiga att svara 
dem. Dessa parlamentariker är Storeuropas demokratiska samvete.
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Några ord från den parlamentariska 
församlingens ordförande

Våld i hemmet mot kvinnor är ett allvarligt angrepp mot den mänskliga 
värdigheten och hindrar kvinnor från att åtnjuta de grundläggande rättig-
heter som tillförsäkrats dem genom Europakonventionen om mänskliga 
rättigheter och övriga relevanta internationella dokument som formu-
lerats av Europarådet och Förenta nationerna. Detta angrepp mot den 
mänskliga värdigheten sker under tystnad och ofta utan att någon bryr 
sig om det,  i hem över hela Europa. Oavsett om vi är folkets valda 
ombud på nationell, regional eller lokal nivå eller vanliga medborgare, 
så berör detta problem oss alla. Det är vårt enskilda och gemensamma 
ansvar att bryta tystnaden och handla i enlighet med de värden som 
Europarådet, människorättsorganisationen par excellence, försvarar.

Våld i hemmet mot kvinnor är en följd av att kvinnor har mindre makt 
än män, vilket leder till allvarlig diskriminering mot kvinnor och flickor i 
samhället och i familjen. Det är ett växande problem i Europa och be-
rör alla Europarådets medlemsstater. Trots att tillgänglig statistik endast 
täcker bevisade fall av våld i hemmet så är siffrorna oroande. De bekräf-
tar det faktum att våld i hemmet mot kvinnor, antingen det är fysiskt, 
sexuellt, psykiskt eller som följd av ekonomiskt beroende, inte känner 
någon geografisk, åldersmässig eller etnisk åtskillnad och berör alla slag 
av familjerelationer och sociala miljöer.

Parlamentariker kan spela en viktig roll genom att anta lagar som slår 
fast att våld i hemmet är ett allvarligt och oacceptabelt angrepp mot 
den mänskliga värdigheten, bestraffa detta brott, tillhandahålla skydd för 
de mest sårbara, också i privatlivet, stärka våldsoffrens rättigheter och 
främja förebyggande åtgärder och handlingsprogram för att öka den all-
männa medvetenheten i syfte att en gång för alla förändra människornas 
inställning till problemet.
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Av alla dessa skäl har Europarådets parlamentariska församling lanse-
rat projektet ”Nationella parlament i samarbete för att bekämpa våld 
i hemmet mot kvinnor” i samverkan med de nationella parlamenten i 
medlems- och observatörsländerna och olika regionala och internatio-
nella parlamentariska församlingar (särskilt Europaparlamentet, Nord-
iska rådet och Interparlamentariska unionen). Projektet är utformat som 
ett bidrag från parlamenten till Europarådets kampanj för att bekämpa 
våld mot kvinnor, också våld i hemmet (2006–2008), som beslutades vid 
Europarådets tredje toppmöte för stats- och regeringschefer i Wars-
zawa i maj 200�.

Denna handbok utgör ett praktiskt verktyg för parlamentariker. Den 
innehåller praktiska idéer för valda representanter som vill stödja kam-
panjen och hjälpa till att bekämpa det gissel som våld i hemmet mot 
kvinnor utgör. Den innehåller en översikt av problemet, frågor och svar, 
god praxis för nationella parlament och en bibliografi i urval över Euro-
parådets arbete i denna fråga.

Låt oss bryta tystnaden i våra parlament och på ett handfast sätt be-
kämpa våld i hemmet mot kvinnor.

René van der Linden
Ordförande i Europarådets parlamentariska församling
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Översikt

Våld mot kvinnor – definition1

”Våld mot kvinnor” avser varje handling av könsbaserat våld som orsakar, 
eller sannolikt orsakar, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för 
kvinnor. Det inbegriper hot om sådana handlingar, tvång och godtyckligt 
frihetsberövande, inför öppen ridå eller i privatlivet.

Denna definition gäller, bland annat, för våld inom familjen eller i hem-
met, inbegripet fysisk och psykisk aggression, emotionella och psykiska 
övergrepp, våldtäkt och sexuella övergrepp, incest, våldtäkt mellan makar, 
fasta eller tillfälliga partner och sambor, ”hedersrelaterade” brott, köns-
stympning och andra traditionella bruk och sedvänjor som är skadliga 
för kvinnor, till exempel tvångsäktenskap.

Våld i hemmet är ett angrepp mot den mänskliga värdigheten

Det är internationellt erkänt att våld mot kvinnor, till exempel våld i 
hemmet, utgör ett angrepp mot den mänskliga värdigheten. Det har 
som globalt problem diskuterats på olika internationella konferenser 
och i skilda internationella texter (Förenta nationernas konferens om 
mänskliga rättigheter, Wien, 199�; deklarationen om undanröjande av 
våld mot kvinnor, antagen av Förenta nationernas generalförsamling den 
20 december 199�; fjärde världskonferensen om kvinnor, Peking, 199�). 
Ett resultat av allt detta är  tillsättandet av en särskild FN-rapportör om 
våld mot kvinnor, dess orsaker och följder. På Internationella dagen för 
avskaffandet av våld mot kvinnor uttalade den nuvarande särskilda rap-
portören, Yakin Ertürk, att trots decenniers ansträngningar att avskaffa 
våld mot kvinnor så var detta fortfarande ”kanske den mest utbredda 
kränkningen av mänskliga rättigheter”.

1 Källa: Bilaga till ministerkommitténs rekommendation Rec(200�) till medlemsstaterna om skydd 
av kvinnor mot våld.
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Europarådet har också i många år arbetat med problemets människo-
rättsliga aspekter. Den �0 april 2002 antog ministerkommittén rekom-
mendation Rec(2002)� om skydd av kvinnor mot våld, vilken ger en ram 
för en global ansats.

Våld i hemmet – problemets omfattning i Europa

Sedan 199� har ett allt större antal medlemsstater inlett storskaliga 
undersökningar för att mäta omfattningen av våld mot kvinnor. Preva-
lenssiffran (andelen kvinnor i den totala befolkningen som utsatts för 
våldshandlingar) varierar med olika metoder, men en översikt visar att 
en femtedel till en fjärdedel av alla kvinnor i de undersökta länderna har 
upplevt fysiskt våld minst en gång under sitt vuxna liv och att mer än en 
tiondedel har utsatts för sexuellt våld med inslag av tvång. Förövarna var 
oftast män i deras närmaste omgivning – för det mesta partner eller ti-
digare partner. Ett betydande antal kvinnor utsätts för övergrepp i hem-
met – upprepade fysiska, emotionella och sexuella övergrepp som kan 
ge, och också faktiskt ger, upphov till rädsla och vånda och mycket ofta 
skadar kvinnors hälsa. Pågående studier i flera länder ger vid handen att 
12 % till 1� % av alla kvinnor över 16 år har haft relationer som medfört 
övergrepp i hemmet. Siffrorna för fysiska och sexuella övergrepp som 
begåtts av tidigare partner med vilken våldsoffret inte längre sammanbor 
är avsevärt högre – vilket visar att faran kvarstår till och med när kvinnan 
avslutat en relation där övergrepp förekommit.2  Tyvärr avspeglar dessa 
siffror inte hela verkligheten när det gäller våld i hemmet mot kvinnor 
utan endast toppen av isberget.

Bekämpning av våld mot kvinnor – ett positivt åtagande för 
stater

Samtliga Europarådets medlemsländer har ratificerat Förenta nationer-
nas konvention om undanröjande av alla former av diskriminering av 
kvinnor. I sin allmänna rekommendation nr 12 om våld mot kvinnor 

2 Källa: CDEG (2006) �, bekämpning av våld mot kvinnor: inventerande studier om åtgärder som 
vidtagits i Europarådets medlemsstater, doktor Carol Hagemann-White, universitetet i Osnabrück, 
Tyskland, generaldirektoratet för mänskliga rättigheter, Strasbourg, 2006, s. 9–10.
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(6 mars 1989) noterade kommittén för undanröjande av diskriminering 
mot kvinnor, som övervakar efterlevnaden av konventionen, att stater i 
egenskap av parter måste agera för att skydda kvinnor mot alla slag av 
våld som förekommer inom familjen.

I sin allmänna rekommendation nr 19 (29 januari 1992) framförde kom-
mittén vidare att ” i enlighet med generell internationell lag och specifika 
avtal om mänskliga rättigheter kan stater också bli ansvariga för privata 
handlingar om de inte med vederbörlig skyndsamhet agerar för att för-
hindra kränkningar av rättigheter eller utreda och bestraffa våldshand-
lingar och utbetala ersättning”. Kommittén rekommenderade därför att 
”stater i egenskap av parter bör vidta tillbörliga och effektiva åtgärder 
för att undanröja alla former av könsbaserat våld, oavsett om det rör sig 
om handlingar inför öppen ridå eller i privatlivet”.

Europadomstolen för mänskliga rättigheter påminner regelbundet Eu-
roparådets medlemsstater om att de enligt Europakonventionen om 
mänskliga rättigheter måste stifta och genomdriva lagar som säkerställer 
att de i texten upptagna rättigheterna beaktas, bland annat genom att 
genomföra ”åtgärder ägnade att trygga respekten för privatlivet också 
när det gäller förhållandet mellan enskilda”�.

Slutligen kan nämnas att en deklaration som antogs vid tredje Europa-
rådskonferensen om jämställdhet mellan kvinnor och män (Rom 21/22 
oktober 199�), framhöll att ”staters ansvar omfattar våldshandlingar 
som utförs av offentliga tjänstemän och kan också aktualiseras när det 
gäller våldshandlingar i privatlivet om staten inte med tillräcklig skynd-
samhet vidtar åtgärder för att förhindra kränkning av rättigheter eller 
utreda våldshandlingar, vidta sanktioner mot dem och tillhandahålla stöd 
för våldsoffren”.

Våld i hemmet – kostnaderna för samhället

Könsbaserat våld berör inte bara offren själva utan också hela samhället. 
De höga kostnader som könsbaserat våld orsakar är en svår börda för 

� Källa: ECHR, fallet med X och Y mot Nederländerna, nr 8978/80, dom av den 26 mars 198�, 
och ECHR, fallet med M.C. mot Bulgarien, nr �9272/98, dom av den 4 december 200�. 
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samhället, myndigheterna, de enskilda människorna, organisationer och 
företag – vilket är anledningen till att det inte längre bara är ett privat 
problem utan har blivit ett socialt och offentligt problem som pockar på 
en lösning.

Några av Europarådets medlemsstater har faktiskt beräknat de kostna-
der det handlar om. Deras forskning fokuseras i första hand på våld i 
hemmet mot kvinnor – fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld som män gör 
sig skyldiga till med kvinnor som våldsoffer. Kostnaderna är kännbara 
över ett brett spektrum: hälso- och sjukvård, socialtjänst, landets eko-
nomi, polis, straff- och civilrätt, och bostäder. Utredningarna varierar i 
hög grad när det gäller metod och omfattning, vilket gör det svårt att 
dra generella slutsatser. Ett genomsnittligt belopp av 40 euro är den 
mest sannolika beräkning vi har av den årliga kostnaden per capita. Ett 
land med 10 miljoner invånare måste med andra ord räkna med en årlig 
kostnad av omkring 400 miljoner euro för ingripanden, polisiära åtgärder, 
hälso- och sjukvårdstjänster, medan de årliga kostnaderna för enbart 
våld i hemmet enbart i Europarådets medlemsstater uppgår till minst 
�� miljarder euro.4

4 Källa: CDEG (2006) �, op.cit., s. 10–12.



1�

Riktlinjer

Parlamentariker kan spela en aktiv, engagerad och mycket viktig roll när 
det gäller att bekämpa våld mot kvinnor genom att främja förebyggande 
åtgärder, hjälp till våldsoffren och/eller överlevande, åtgärder för att göra 
allmänheten medveten om detta angrepp mot mänsklig värdighet och 
genom att kriminalisera handlingar som är att jämställa med våld i hem-
met. Politisk beslutsamhet är viktig om vi vill få ett slut på våld i hemmet 
och förändra människornas mentalitet. Flera slag av åtgärder är möjliga:

1. Inta en klar, beslutsam hållning till våld i hemmet mot kvinnor

Se till att de nationella parlamenten diskuterar åtgärder för att 
få ett slut på våld i hemmet.

Anordna debatter i samhället och i parlamenten för att lyfta 
fram problemet, ordna utfrågningar i parlamenten för att gran-
ska gällande lagstiftning och andra åtgärder som införts för att 
ta itu med våldet och utvärdera deras verkan.

Ta politisk och offentlig ställning mot våld i hemmet. Bland tänk-
bara möjligheter märks en högtidlig försäkran i vilken parlamen-
tet bekräftar sin beslutsamhet att undanröja sådant våld eller 
en deklaration undertecknad av enskilda parlamentariker som 
utfäster sig att arbeta för att undanröja det.

2. Främja lagar och förordningar

Vad kan de nationella parlamenten och parlamentarikerna göra?

Ratificering av internationella fördrag

Parlament kan be regering och myndigheter att hålla dem in-
formerade om sina planer när det gäller ratificering och ge-
nomförande av internationella fördrag. Om en ratificering krä-
ver det nationella parlamentets godkännande kan det begära 

•

•

•
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att regeringen tillhandahåller berörda texter i detta syfte för 
att på så sätt påskynda ratificering och säkerställa att de får 
snabb verkan.

Harmonisering av nationella och internationella lagar

De nationella parlamenten kan säkerställa att regeringarna 
lägger fram lagstiftning som rimmar med internationella avtal. 
Parlamentarikerna bör också använda sin grundlagsenliga rätt 
att ta initiativ till lagstiftning och själva lägga fram motioner i 
parlamentet. 

Detta kommer att leda till lagstiftning, budgetavsättningar och 
nationella handlingsplaner för att få slut på våld i hemmet mot 
kvinnor. 

Sådana åtgärder bör bland annat kriminalisera och bestraffa 
våldtäkt inom äktenskapet på samma sätt som våldtäkt utan-
för äktenskapet och utestänga våldsamma makar från hemmet 
(om sådana bestämmelser inte redan gäller),

– inrätta skyddat boende åt offer för våld i hemmet och deras 
barn,

– utbilda berörd personal (inom hälso- och sjukvård, polis, 
domstolar, socialtjänst,  utbildningsverksamhet etc.),

– inrätta behandlingscentrum för förövare av våld i hemmet,

– sammanställa könsneutrala data, bland annat typ av våld och 
förhållandet mellan förövare och våldsoffer,

– förebygga och bekämpa våld mot kvinnor genom lagstiftning 
och nationella handlingsplaner baserade på ministerkommit-
téns rekommendation Rec(2002)�, med regelbunden utvärde-
ring av sådana åtgärder,

– upprätta parlamentariska kommittéer med företrädare för så 
många partier som möjligt om våld i hemmet och för att lägga 
fram nya förslag och följa upp redan existerande.
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Stöd till upprättande av nationella handlingsplaner

Parlamentariker företräder folket, är själva en produkt av det 
civila samhället och befinner sig på rätt plats för att främja sina 
väljares intressen. Eftersom de har nära kontakt med sina väl-
jare är de fullt medvetna om problemen. De kan spela en viktig 
roll när det gäller att ta fram handlingsplaner för att säkerställa 
att nationella och internationella rättsliga skyldigheter beaktas 
– och deras medverkan leder till att dessa planer bättre stäm-
mer överens med allmänhetens verkliga behov och intressen. 
De kan hjälpa till genom att

engagera nationella och lokala frivilligorganisationer som arbe-
tar för att undanröja våld i hemmet i parlamentets diskussioner 
om nya lagar och förordningar

organisera seminarier om våld i hemmet tillsammans med lä-
kare och sjukvårdspersonal, skolpersonal, polisen, olika grupper 
av socialarbetare som särskilt arbetar med kvinnor samt före-
trädare för fackföreningar och frivilliga organisationer

ägna särskild uppmärksamhet åt grupper som är mest utsatta 
för risk för och följder av våld i hemmet, till exempel invand-
rarkvinnor och kvinnor med invandrarbakgrund, kvinnor från 
andra etniska minoriteter, gravida, handikappade eller sårbara 
kvinnor, kvinnor i riskutsatta situationer och kvinnor med alko-
hol- och narkotikaproblem.

Hjälp med att säkerställa att obligatoriska rapporter läggs fram

Enligt många internationella fördrag måste nationella reger-
ingar och myndigheter upprätta regelbundna rapporter om de 
åtgärder som vidtagits för att uppfylla dem. Parlamentariker är 
i egenskap av folkets företrädare särskilt väl lokaliserade för 
att utvärdera den ansvariges arbete med att upprätta dessa 
rapporter.

•

•

•
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3. Utöva parlamentets övervakningsfunktion

Nationella parlament utövar sin övervakningsfunktion på flera sätt: ge-
nom studium av regeringarnas rapporter om sin verksamhet, genom att 
ställa frågor och parlamentsfrågor till ministrar, genom att inrätta särskilda 
kommittéer, genom att anordna studieresor för att följa upp regeringens 
insatser och genom att föreslå korrigerande åtgärder etc.

Vad kan de nationella parlamenten och parlamentarikerna göra?

De kan

utöva påtryckningar på regeringarna för att säkerställa att de 
beaktar sina internationella rättsliga åtaganden

ifrågasätta regeringen när det gäller åtgärder vidtagna för att 
göra lagar om våld i hemmet gällande och när det gäller resur-
ser för att bekämpa det

verka för att parlamentet tillsätter en ombudsman för våld mot 
kvinnor

främja diskussioner i parlamentet om frågor med anknytning till 
den parlamentariska församlingens arbete mot våld i hemmet

se till att inga ansträngningar sparats för att ge offentlighet åt 
stiftade lagar och åtgärder vidtagna för att bistå offren för våld 
i hemmet

hjälpa till med att granska/utvärdera regeringens åtgärder när 
det gäller våld i hemmet och främja nödvändiga förbättringar

ta med åtgärder mot våld i hemmet i programmet för studie-
besök ägnade att låta parlamentariker lära av varandra, utväxla 
god praxis och/eller tillhandahålla fackinriktad hjälp till natio-
nella parlament som vill effektivisera sin lagstiftning om våld i 
hemmet.

•

•

•

•

•

•

•
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4. Uppbåda skäliga ekonomiska resurser i parlamentet

De flesta nationella budgetar måste godkännas av parlamentet och det-
ta ger parlamentarikerna ett väsentligt inflytande över användningen av 
offentliga medel.

Vad kan de nationella parlamenten och parlamentarikerna göra?

De kan

säkerställa att betydande belopp satsas på att bekämpa våld i 
hemmet. Nationella parlament kan vanligen yrka på förändring-
ar i nationella budgetar inom ramen för totala avsatta medel 
– och kan på så sätt säkerställa att detta område får tillräcklig 
finansiering,

inrätta en ersättningsfond för våldsoffer baserad på böter som 
betalas av förövarna av våld i hemmet,

främja nationella regeringars frivilliga bidrag till finansieringen 
av internationella samarbetsprojekt ägnade att undanröja våld i 
hemmet mot kvinnor. Dessa bidrag bör formellt avsättas i den 
nationella budgeten,

verka för att nationella regeringar bidrar till finansieringen av 
specifika nationella och europeiska projekt på mellanstatlig, par-
laments-, lokal- och regional nivå.

5. På alla nivåer av handlande och representantskap göra bruk av sin 
parlamentsplats för att hjälpa till att bekämpa våld i hemmet mot kvinnor 

Parlamentarikerna är först och främst valda företrädare med lokala val-
distrikt. De främjar sina väljares intressen, och skyddet av deras mänsk-
liga rättigheter är en del av detta. I egenskap av parlamentariker och par-
timedlemmar har de inflytande och makt att åstadkomma förändringar. 
Ofta har de också ämbeten ute i samhället. Deras kontakter med lokala 
företag och olika aktörer inom kultur- och samhällsliv ger dem närhet 
till människorna och deras vardagsproblem – till och med deras privata 
problem.

•

•

•

•
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Vad kan parlamentariker göra?

De kan

föreslå sätt att ge publicitet åt problemet med våld mot kvinnor 
och få människorna i Europarådets medlemsstater att inse att 
detta är ett angrepp mot den mänskliga värdigheten och sporra 
alla medborgare att arbeta för att undanröja problemet,

starta, främja och bedriva insamling av medel för lokala projekt 
mot våld efter att först ha fastställt lokala behov och engage-
mang och vilka slag av projekt som har bäst förutsättningar att 
fylla dessa behov samt delta i genomförandet av projekt, något 
som parlamentariker har särskilt goda förutsättningar för,

bidra till att säkra parlamentariskt stöd för antivåldskampanjer 
som startats av frivilliga organisationer och lokala och regionala 
myndigheter,

främja en dialog med kommunala myndigheter, sporra dem att 
bekämpa våld i hemmet och förmå beslutsfattare och finansiä-
rer att stödja deras ansträngningar,

påminna medierna om att stereotypa föreställningar om kvin-
nor kan banalisera våld i hemmet,

se till att deras eget parti agerar för att undanröja våld i hem-
met och främja mänskliga rättigheter som en hörnsten i priori-
teringen av dess partiprogram och andra vägledande texter. 

•

•

•

•

•

•
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Frågor och svar
Du vill göra någonting åt våld i hemmet, men det är kanske 
svårt att övertyga dina kamrater och kolleger? Här kommer 
några av de vanligaste invändningarna – och några motargu-
ment.

”De antivåldsåtgärder som du föreslår kostar för mycket.”

Att ge skydd och socialt stöd åt offer för våld i hemmet kostar 
sannerligen en massa pengar, men det kostar ännu mer att ta 
hand om de ekonomiska konsekvenserna av våld – rättsliga 
kostnader, läkarvård, förlorade arbetstimmar, skyddat boende, 
juridisk hjälp och psykvård av våldsoffren etcetera.

Pengar som satsas på att förebygga våld i hemmet minskar de 
ekonomiska återverkningarna av våldet och öppnar vägen för 
ökad jämställdhet mellan könen.

”Förekommer verkligen våld i hemmet i alla europeiska länder? 
Det är väl ändå begränsat till vissa socialgrupper eller etniska 
minoriteter?”

Våld i hemmet mot kvinnor är ett problem i alla Europarådets 
medlemsstater och ett angrepp på den mänskliga värdigheten. 
Det är inte specifikt för vissa länder, åldersgrupper eller sam-
hällen och förekommer i alla typer av familjerelationer och i 
alla sociala miljöer.

Den parlamentariska församlingen avvisar alla försök att knyta 
samman våld i hemmet med specifika kulturer eller religioner, 
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eftersom detta kan leda till att vissa stater drar sig undan sina 
skyldigheter att undanröja sådant våld i alla dess former.� 

Det tycks inte framgå av statistiken att våld i hemmet är mera omfattande 
i invandrartäta områden. Invandrarkvinnor möter emellertid i egenskap 
av offer för våld i hemmet särskilda problem på grund av språkbarriärer, 
påtryckningar från familjen och ibland av det faktum att deras rättsliga 
status är helt beroende av den make de förenats med. Särskilda åtgärder 
måste därför vidtas för att säkerställa att invandrarkvinnor som är offer 
för våld i hemmet åtnjuter jämställd och faktisk tillgång till juridiska rät-
tigheter och rättsligt skydd.

”Varför hör man aldrig någonting om våld mot män, till 
exempel våld i hemmet?”

Europarådet förnekar inte att också män kan vara föremål för 
psykiskt eller fysiskt våld av partner eller familjen (se minis-
terkommitténs förklarande memorandum om rekommenda-
tion Rec(2002)� till medlemsstaterna om skyddet av kvinnor 
mot våld). Samtidigt framgår det av forskning som genomförts 
i vissa medlemsländer om manliga offer för våld från kvinnor 
att detta för närvarande statistiskt sett utgör ett mera sällan 
förekommande fenomen.

De speciella särdrag som utmärker våld mot kvinnor och flick-
or jämfört med andra slag av våld motiverar de åtgärder som 
vidtas mot det. För det första avspeglar detta våld det ena 
könets generella dominans över det andra. För det andra är 
samhället ofta mera benäget att acceptera det. 

� Dokument 109�4 (19 maj 2006): ”Nationella parlament i samarbete för att bekämpa våld i 
hemmet mot kvinnor”, Europarådets parlamentariska församling, fr. Cliveti.
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Våld mot flickor är också ofta ett uttryck för kulturella eller re-
ligiösa traditioner som stämmer överens med dessa mönster.6 

Deklarationen om undanröjande av våld mot kvinnor som 
antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 20 de-
cember 199� slår klart och tydligt fast att ”våld mot kvinnor 
är ett uttryck för historiskt icke jämställda maktförhållanden 
mellan män och kvinnor vilka lett till dominans över och diskri-
minering av kvinnor av män och till förhindrande av kvinnornas 
fullständiga framåtskridande” och att ”våld mot kvinnor är en 
av de avgörande sociala mekanismer som tvingar kvinnor till en 
underordnad ställning jämfört med männen”. Dessutom, som 
Yakin Ertürk, särskild rapportör om våld mot kvinnor, säger 
i en rapport till Förenta nationernas ekonomiska och sociala 
kommitté: ”Detta världsomspännande fenomen är inneslutet 
i ett patriarkaliskt arv, vars kärna utgörs av en samhällsgrupps 
intresse av att vidmakthålla och styra socialt godtagbara riktlin-
jer för arternas reproduktion. I denna kontext används manlig 
makt som en institutionaliserad och speciell mekanism för att 
kontrollera kvinnornas fortplantningsförmåga och sexualitet. 
[…] Denna fundamentala grundsats i den patriarkaliska köns-
ordningen utgör en sammanstrålning av kulturer där våld eller 
hotet om våld har använts som en legitim mekanism för att 
genomdriva och vidmakthålla detta dominanssystem.”

Detta är en del av anledningarna till att Europarådet fokuserar 
sin kampanj på våld mot kvinnor.
Källa: Förenta nationernas ekonomiska och sociala råd, dok E/CN.4/2004/66, integre-
ring av kvinnors mänskliga rättigheter och könsperspektivet: Våld mot kvinnor – för ett 
effektivt genomförande av internationella normer för att undanröja våld mot kvinnor, 
26 december 200�.

6 Ministerkommitténs rekommendation Rec(2002)� till medlemsstaterna om skydd mot kvinnor 
mot våld antagen den �0 april 2002, förklarande memorandum, punkt. 24.
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”Jag kan inte ’sälja’ problemet våld i hemmet – medierna och 
mina väljare är inte intresserade.”

När vi fördömer våld i hemmet främjar vi mänskliga rättighe-
ter och den personliga värdigheten. Detta är något som berör 
väljare i deras vardag, och parlamentariker har en möjlighet att 
bryta tystnaden, börja arbeta med frågan – och förändra män-
niskornas dagliga liv.

När vi fördömer våld i hemmet kämpar vi för ökad jämställd-
het mellan könen och griper till vapen mot en patriarkalisk 
kultur som låser in människorna i ett förhållande där män har 
makt över kvinnor och kontrollerar deras liv.

Undanröjandet av våld i hemmet är en stor social utmaning 
– och män, kvinnor och hela samhället kommer att gynnas om 
vi kan vinna denna kamp.

Varje dag rapporterar medierna om tragedier i hemmiljö som 
visar hur lite myndigheterna kan göra för att skydda vissa invå-
nare i samhället. När de bekämpar våld i hemmet, visar parla-
mentariker medierna att de inte är beredda att sitta tillbakalu-
tade och godta en situation som ingen rättsstat kan tolerera.

”Man kan ändå inte utestänga en våldsam äkta man från hans 
hem – det är hans egendom och han har rätt till den!”

Artikel 1 i protokoll nr 1 till Europakonventionen om mänskliga 
rättigheter slår fast: ”Ingen skall berövas sin egendom utom i 
det allmännas intresse och i enlighet med de villkor som fö-
reskrivs i lag och av de allmänna principerna i internationell 
lagstiftning.”

När våld i hemmet utsätter en person för fara, bör polisen ha 
befogenhet att utestänga den skyldige från hemmet med ome-
delbar verkan, oavsett vem som äger det och trots eventuella 
invändningar från andra som bor där.
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Rekommendation Rec(2002)� föreskriver rättsliga förbud, för-
bjuder förövare att närma sig våldsoffrets bostad eller andra 
platser (tidigare var det våldsoffret som måste lämna hemmet). 
Vissa av Europarådets medlemsstater har redan bestämmelser 
av detta slag som är ägnade att skydda våldsoffren och också 
bespara dem det ytterligare trauma som det innebär att behö-
va lämna sitt hem. Till exempel i Österrike är utestängning från 
polisens sida ett administrativt förfarande och måste senare 
bekräftas av domstol.
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God praxis:  
Specifika utspel av nationella parlament – några 
exempel

Våld i hemmet, en försvårande omständighet

Frankrike: Lag nr 2006-�99 av den 4 april 2006 inför stra-
mare åtgärder för att förebygga och bestraffa våld som utövas 
av makar eller partner mot minderåriga.

Lagen föreskriver högre straff för våld som utövas av tidigare 
eller nuvarande äkta män eller partner.

Spanien: Införande av lag 1/2004 om åtgärder för att lämna 
omfattande skydd mot könsbaserat våld

Våld begånget av en make eller partner är en försvårande om-
ständighet och medför högre straff. Enligt artikel 147 i straff-
lagen är till exempel det normala fängelsestraffet för övervåld 
och kroppsskada 6 månader till � år men ökar till 2 till � år när 
förövaren är make eller partner.

Cypern: Lagen om våld ”i familjen”

Enligt lagen utgör våld som utövas i familjen ett brott med 
högre straffvärde och medför ett högre straff än andra former 
av våld som omfattas av strafflagen.

Skyddat boende till offer för våld i hemmet

Lagstiftning om bostad/hyresavtal

Storbritannien: Bostadslagen 1996, hemlöshetslagen 2002, 
hemlöshetsförordningen (prioriterat behov av bostad) (Eng-
land) 2002 med åtföljande hederskodex
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Enligt artikel 6 i ovannämnda förordning ges prioritet till per-
soner som är ”sårbara som följd av att de inte längre innehar 
bostad på grund av våld från annan person eller hot om våld 
från annan person vilket sannolikt kommer att sättas i verket”.

Enligt vägledningsförordningen bör kommunala myndigheter, 
när de tillämpar lagen och bedömer riskerna i specifika fall, 
inte sträva efter att säkra bevis på våld eller ta kontakt med 
förövaren. I förordningen påpekas att effekterna av våld i hem-
met ibland ackumuleras och att upprepade händelser kan un-
dergräva våldsoffrens självförtroende och på så sätt göra dem 
mera sårbara.

Kanada: Ändring av artikel 174 i Quebecs civillagstiftning

I fall av våld i hemmet eller sexuellt våld som hotar säkerheten 
för våldsoffret eller hennes barn kan artikel 174.1 i Quebecs 
civillagstiftning användas för att upphäva ett hyreskontrakt. Vär-
den måste få tre månaders uppsägning som åtföljs av ett intyg 
undertecknat av en statstjänsteman eller företrädare för justi-
tieministeriet som försäkrar att det föreligger fara. Den som 
undertecknar måste först se ett intyg som våldsoffret upprät-
tar på heder och samvete med detaljerade uppgifter om den 
risk som hon är (eller har varit) exponerad för. Alltsammans 
måste åtföljas av intyg från personer som känner till våldsoff-
rets förhållanden.

Frankrike: Cirkulär från bostadsministeriet och ministeriet 
för kvinnors rättigheter

I cirkuläret ombeds förvaltningschefer att, när de upprättar 
handlingsplaner för missgynnade personer, prioritera de sär-
skilda behov som kan föreligga för kvinnor i situationer av ex-
trema nödlägen, till exempel kvinnor som förestår en familj och 
offer för våld i ett hem med barn.
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Skyddat boende för kvinnor och barn

Turkiet: Kommunallagen

Paragraf 14 i kommunallagen (lag nr �272), vilken började gäl-
la den 24 december 2004, föreskriver att större städer och 
samhällen med över �0 000 invånare ska tillhandahålla skyddat 
boende för kvinnor och barn. Generaldirektoratet för kvin-
nors ställning har upprättat en norm som ska ge kommunerna 
riktlinjer för de tjänster till kvinnor som de enligt lagen måste 
tillhandahålla. Denna norm har översänts till kommuner och 
regionala förvaltningar. För att säkerställa en viss kvalitetsnivå 
för dessa skyddade bostäder har riktlinjer upprättats och över-
sänts till de större städerna.

Avvisning av våldsamma makar

Österrike: Federal lag om skydd mot våld i familjen, den 1 maj 
1997, med ändring 200� (började gälla den 1 januari 2004)

Enligt denna lag kan polisen avvisa person som utgör ett hot 
mot andra i hemmet, oavsett hans relation till dem eller hans 
rättigheter som ägare till hemmet, under en period av tio dagar 
som kan förlängas på våldsoffrets begäran.

Enligt ändringen 200� kan detta skydd också avse person som 
lever eller har levt tillsammans med en potentiellt våldsam per-
son i en familj eller familjeliknande relation. Polisen är ensam 
behörig att genomföra dessa åtgärder; det krävs inga åtgärder 
från offrets sida. Den våldsamma personen i fråga förbjuds att 
beträda hemmet eller plats där offret vistas (arbetsplats, skola 
etc.) som anges i ”våldsoffrets behov av effektivt skydd”.

Polisen måste till och med söka domstolsförelägganden mot 
gripna förövare, eftersom möjligheterna alltid finns att ved-
erbörande släpps. Om ett domstolsföreläggande annulleras, 
måste offret omedelbart underrättas.
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Polisen besöker och hör våldsoffret inom 24 timmar och hän-
skjuter fallet till ifrågavarande regionala rättscentrum som se-
dan kontaktar vederbörande, ger honom eller henne kostnads-
fri rådgivning om hur vederbörande kan trygga sina rättigheter 
och tillhandahåller kostnadsfritt stöd under domstolsförhand-
lingarna.

Polisen, första instans i fall av våld i hemmet

De flesta offer för våld i hemmet vänder sig i första hand till 
polisen för hjälp – men polisen är inte alltid särskilt snabb på att 
följa upp deras anmälningar. Det finns länder där vissa former 
av våld mot kvinnor traditionellt betraktas som en privatsak 
– med följden att offren inte får rättvisa och hindras från att 
anmäla övergrepp. Forskning visar faktiskt att så få som 2 % till 
20% av kvinnliga våldsoffer lämnar in anmälningar eller anmäler 
först när de utsatts för upprepade våldshandlingar.

Kvinnliga offer för våld i hemmet måste kunna räkna med ett 
välvilligt mottagande av sin anmälan på den lokala polisstatio-
nen och lita på att polisen behandlar dem på ett respektfullt 
sätt, erbjuder hjälp och skydd och förklarar vad som gäller. De 
måste också kunna vara säkra på att vederbörliga åtgärder sätts 
in mot förövaren. Poliser vars uppträdande inte är förenligt 
med respekt för mänskliga rättigheter eller skydd av våldsoffer 
bör åtalas eller få disciplinstraff. Som förebilder kan nämnas hur 
Storbritannien behandlar våldtäktsoffer, familjevåldsenheten vid 
polisens huvudkontor i Strasbourg (den enda i sitt slag i Frank-
rike) och de ”polismän för särskilda uppgifter” som tillsatts på 
polisstationer i Paris.

I Österrike anmodas polisen att översända våldsoffrens 
personuppgifter till en särskild vägledningscentral (åtgärdscen-
trum), informera den om alla förbudsbeslut och över huvud ta-
get om alla fall i vilka polisen vidtar åtgärd mot våld i hemmet.
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I Danmark ingår problemet våld mot kvinnor i polisutbild-
ningen.

I Tyskland ger många av de skolor som utbildar socialarbe-
tare omfattande utbildning i problemet våld i hemmet och 
vissa länder har anordnat specialutbildning för polisen och till-
satt utbildade specialister för tjänstgöring vid polisiära enheter ; 
myndigheterna har också tagit fram ett interaktivt cd-rom-ma-
terial för att utbilda polis och sjukhuspersonal.
Källa: Dokument 109�4 (10 maj 2006), ”Nationella parlament i samarbete för att 
bekämpa våld i hemmet mot kvinnor”, rapportör: fr. Cliveti (Rumänien, socialistgrup-
pen).

Säkerställande av ekonomisk överlevnad för offer för våld i 
hemmet

Budgetavsättning till  våldsoffer

Storbritannien: Våld i hemmet, lag om brott och våldsoffer 
2004

Ansvarig myndighet för tillerkännande av skadestånd i fall av 
personskada på grund av brott kan tvinga förövarna att betala 
skadestånd till våldsoffren.

Förövare av allvarliga brott och återfallsförbrytare får räkna med 
tilläggsböter som inbetalas till en särskild fond för våldsoffer.

Våld i hemmet och invandringslagstiftning

Österrike: Bestämmelser som begränsar antalet arbetstill-
stånd som utfärdas till utlänningar

Enligt dessa bestämmelser kan det fastställda maximiantalet 
arbetstillstånd som utfärdas till utlänningar överskridas i vissa 
fall, bland annat i fall av våld i hemmet. Denna bestämmelse 
infördes i förordningarna år 1997 (Federala officiella tidningen 
II, nr 2�6).

•

•
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Syftet var att säkerställa att kvinnliga invandrare som utsätts för 
våld i hemmet kunde tjäna sitt levebröd, men reglerna visade 
sig vara alltför restriktiva. De kompletterades därför 200� (Fe-
derala officiella tidningen II, 249). Följande är numera tillräckligt 
för att berättiga till ett arbetstillstånd: polisrapport om våldsam 
make (en lagakraftvunnen dom var tidigare kravet), skilsmässa 
enligt utländsk lag (skilsmässodom grundad på skuld utfärdad 
av österrikisk domstol var tidigare kravet), eller rapport om 
eller bekräftelse av förmodat våld i hemmet från kvalificerade 
personer eller institutioner som läkare, sjukhus, åtgärdscent-
rum, skyddat boende för misshandlade hustrur, byrån för stöd 
till ungdom etcetera.

Våld i hemmet och arbetslagstiftningen

Spanien: Förordningar om statsanställda som offer för köns-
baserat våld. Koncilieplanen undertecknades av den spanska 
regeringen i december 200� och riktar sig till landets �00 000 
statstjänstemän och tillerkänner dem

rätt att ansöka om förflyttning till annan enhet eller ort:

Statstjänstemän som utsätts för könsbaserat våld och som 
tvingas att lämna sina anställningar kan begära förflyttning till 
annan enhet eller ort.

rätt till särskild ledighet utan att först ha tjänstgjort under en 
minimiperiod:

Koncilieplanen ger anställda rätt till särskild ledighet för att de 
ska kunna försvara sig på ett effektivt sätt utan krav på att de 
måste ha tjänstgjort under en  minimiperiod eller att de har 
fast anställning. De erhåller full lön under de första två måna-
derna.

•

•
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