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PUNKTER
för att bekämpa och förebygga
mäns våld mot kvinnor

Nu får det vara nog! Relationer ska vara frivilliga, respektfulla och trygga inte kontrollerande och våldsamma. För att stoppa mäns våld mot kvinnor i
nära relation föreslår Centerkvinnorna följande 43 punkter med åtgärder:
1. Utred alla brott - grundligt!

23. Haverikommission vid misslyckanden

2. Tillämpa tidiga förhör vid våld i nära relation och våldtäkt

24. Genomför en särskild informationskampanj och upprätta en informationswebb

3. Prioritera kvinnors rättstrygghet

25. Kvalitetssäkra skyddade boenden på nationell nivå

4. Inrätta en fackdomstol för sexualbrott

26. Förtydliga och kvalitetssäkra det förebyggande arbetet

5. Använd kontaktförbud

27. Ta fram kliniska behandlingsmetoder för våldsutövande förövare...

6. Obligatorisk elektronisk övervakning vid kontaktförbud

28. ...och förbättra behandlingsarbetet för brottsutsatta

7. Skydda dem som anmäler

29. Utbilda skol- och förskolepersonal

8. Obligatorisk stödperson vid anmälan

30. Upprätta handlingsplaner i skolor och förskolor

9. Utbilda rättsväsendet

31. Gör sex- och relationskunskap till ett obligatoriskt ämne

10. Säkerställ finansiella resurser till rättsväsendet

32. Tvåårsregeln får inte bli maktmissbruk

11.

Ingen vårdnad vid våldsdom

33. Utbildning om våld i nära relation för vårdpersonal

12.

Säker journalföring med garanterad sekretess

34. Utbildning om våld i nära relation för arbetsgivare

13. Kriminalisera kontrollerande beteende

35. Utökat och riktat stöd till civilsamhället

14. Skärpta straff för grov kvinnofridskränkning

36. Utökade möjligheter till stöd

15. Obligatorisk rehabilitering för förövare

37. Inför kvinnohus i varje region

16. Tidiga stödinsatser riktade mot förövare

38. Långsiktiga avtal med kvinnojourer

17.

39. Säkra skyddade boenden i kommuner

Brotten ska prioriteras

18. Kön som grund för hatbrott

40. Bostadsgaranti till utsatta kvinnor

19. Utvidga anmälningsplikten för orosanmälan

41. Enhet för våld i nära relation och ett kvinnofridsteam

20. Stärk kvinnors rättigheter i bodelning

42. Inför Huskurage

21.

Möjliggör ekonomisk självständighet med ett frigörelsestöd

22. Koordinationsgaranti

Läs hela programmet på vår hemsida:
www.centerkvinnorna.se

Var med oss i arbetet för
att bekämpa och förebygga
mäns våld mot kvinnor!
Vill du driva dessa och många fler jämställdhetsfrågor tillsammans
med andra feminister? Bli medlem i Centerkvinnorna!
För 150 kr får du nätverk, utbildningar och chans att påverka.
Bli medlem!
SMS
Skriv CK (mellanslag) personnummer (mellanslag) din e-post
och skicka till 715 01, så får du en avi hem i brevlådan.
Swish
Skriv CK, ditt personnummer, din e-post och swisha 150 kr
till 123 421 85 33.
Om du är under 26 år swishar du 20 kr.

Följ oss i sociala medier
centerkvinnorna_sverige

Centerkvinnorna

