Motion av Feministiskt initiativ om nollvision mot
mäns dödliga våld mot kvinnor
Under 2020 mördades 13 kvinnor i Sverige av en närstående man. 2019 var
siffran 14 kvinnor och 2018 var det ofattbart 22 kvinnor som mördades av en
man. Samtidigt polisanmälde nästan 9000 kvinnor våld i nära relation under
coronapandemiåret 2020. FN kallar mäns våld mot kvinnor en
skuggpandemi, och behöver hanteras därefter.
Mord är den absoluta konsekvensen av våldet. Varje dag blir barn och
kvinnor utsatta av män för fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld.
Med en nollvision och handlingsplan kan vi förhindra att mord begås och att
våldet upptäcks på ett tidigt stadie, samt förebyggas. Därför vill vi att
Stockholms kommunfullmäktige antar en nollvision mot mäns dödliga våld
mot kvinnor.
Nollvision kräver handling och resurser
Med en nollvision kommer förpliktigande att säkra handling och
tillhandahålla resurser. I samband med att nollvisionen antas ska en
handlingsplan tas fram. Staden har sedan tidigare antagit ett omfattande
program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck,
prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld
oberoende relationer. Programmet behöver kompletteras med en konkret
handlingsplan och i en sådan ska såväl förebyggande åtgärder som akuta
och långsiktiga insatser ingå. Frågor om bostad, arbetslöshet, ekonomiskt
bistånd, barns skolgång, med mera, behöver inkluderas i handlingsplanen.
Även stadens samverkan med Region Stockholm och Polisen ska vara en del
av handlingsplanen. Könsmaktsperspektivet måste vara utgångspunkten för
att handlingsplanen ska vara verkningsfull.

Jourrörelsen är experter
I Stockholm arbetar kvinnojoursrörelsen varje dag för att stödja och skydda
kvinnor och barn från våld. De är experter på våldet och och dess orsaker.
Vi föreslår i denna motion att stadens ungdoms- tjej- och kvinnojourer ska
ingå i ett expertråd tillsammans med relevanta aktörer. Jourerna är bärande
i arbetet mot våldet. Förslaget innebär att företrädare från jourer samt
andra relevanta aktörer bjuds in till ett expertråd för att bistå med kunskap
och involveras i framtagandet av handlingsplanen.
Med bakgrund av ovan föreslår vi kommunfullmäktige att besluta:
1. Att kommunfullmäktige antar en nollvision mot mäns dödliga våld
mot kvinnor
2. Att en handlingsplan upprättas för att nå nollvisionen
3. Att ett expertråd tillsätts bestående av företrädare för tjej- och
kvinnojourer och andra relevanta aktörer som kan bistå med
sakkunskap i framtagandet av handlingsplanen
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