
Ökade insatser krävs mot mäns våld mot kvinnor  
   
Jul och nyår är för de allra flesta en fin familjehögtid. Men många helgdagar tillsammans med 
sina närmaste betyder inte alltid glädje och närhet. För de kvinnor och barn som lever 
tillsammans med en våldsam man präglas de lediga dagarna mer av rädsla än julefrid. Det är inte 
acceptabelt, varken till vardags eller under helgerna. Rätten att känna sig trygg i sitt hem ska vara 
en självklar rättighet för alla medborgare.    
   
En av vår tids viktigaste demokratiska frågor är att stoppa mäns våld mot kvinnor - 
internationellt, nationellt och lokalt. Mänskliga rättigheter måste garanteras för både kvinnor och 
män. Därför startade Europarådet 2006 en kampanj som parlamenten förbundit sig att samverka 
kring för att stoppa våldet. Riksdagen har ställt sig bakom kampanjen som pågår in under 2008. 
Därefter tar Sverige på sig ordförandeskapet i Europarådet och får möjlighet att föra goda 
exempel vidare men också att konstatera brister som måste åtgärdas i medlemsstaterna.  
   
Kampanjens syfte ligger helt i linje med svensk politik. Vi har idag ett brett politiskt samförstånd 
om att mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Det är viktigt för att vi ska kunna bedriva en 
långsiktig och stabil politik, oavsett majoritet i riksdagen. Därför välkomnar även de som har 
kritiska synpunkter på delar av innehållet regeringens handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor. 
 Ett av kampanjens mål är att regeringarna i Europarådets medlemsländer i samverkan med 
parlamentet ska arbeta fram nationella handlingsplaner.  
   
Den svenska regeringens engagemang i kampanjen är en värdemätare på hur våld mot kvinnor 
prioriteras. För att kampanjen ska kunna omfatta även myndigheterna på allvar krävs att 
regeringen medverkar. Men ännu väntar länsstyrelsernas jämställdhetsansvariga på regeringens 
startsignal.  

Rapportör Mendes Bota från Portugal skrev i rapporten till Europarådet, som den 
parlamentariska församlingen enhälligt beslutat ställa sig bakom, att länderna skulle avsätta 
minst 1 euro per invånare till arbetet för att stoppa våld mot kvinnor. Det är något som även 
kampanjens ansvariga parlamentariker inom kretsen Norden–Baltikum beslutat att följa upp vid 
ett samordnande möte i Helsingfors.  

Jag har i en interpellation till finansminister Anders Borg frågat hur mycket utöver miniminivån 
1 euro som regeringen har satt upp som mål till medel för arbetet mot mäns våld mot kvinnor på 
nationell nivå och när han bedömer att detta mål är uppfyllt. Jag har också frågat om han 
tillsammans med övriga finansministrar i Norden, Baltikum och EU kommer att arbeta för att 
länderna kommer att avsätta minst 1 euro per invånare. En tydlighet från finansminister Anders 
Borg i denna fråga kunde även inspirera regerningen, din kommun och ditt landsting till att våga 
se våldets hela samhällsekonomiska konsekvener.    

Vi är snart inne i år 2008. Det är hög tid att visa handlingskraft.  

Carina Hägg, riksdagsledamot, samordnare för Riksdagens kampanj mot mäns våld mot kvinnor  

 


