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Motion 2015:43 av Erika Ullberg m.fl. (S) om mäns våld
mot kvinnor
Miljöpartiet de gröna stödjer motionen och anser att det är viktigt att
våldet i nära relationer uppmärksammas, och fångas upp av
sjukvårdspersonal.
Med våld i nära relation menas fysiskt, psykiskt, sexuellt och
hedersrelaterat våld. Det kan också handla om hot om våld där den
utsatte har eller har haft en nära relation till förövaren. NCK,
kunskapsbanken, Uppsala universitet, beskriver våld i nära relationer
som det våld där den utsatta har en nära relation till och ofta starka
emotionella band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till
motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen
bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.
När man tittar närmare visar både svensk och internationell
forskning att grovt och upprepat våld i heterosexuella parrelationer i
de flesta fall handlar om mäns våld mot kvinnor. Samtidigt visar
undersökningar att även hetero- och homosexuella män utsätts för
våld av sina partner och andra familjemedlemmar. Men den
vanligaste formen av våld i nära relationer utövas av en man mot en
kvinna som han har eller har haft ett förhållande med.
Enligt Brottsförebyggande rådets statistik från 2010 har
anmälningarna av misshandel mot kvinnor ökat med ca 30 % de
senaste tio åren. Brottsförebyggande rådet (Brå) har konstaterat att
ökningen av anmälda misshandelsbrott samt sexualbrott mot
kvinnor och barn delvis beror på en ökad anmälningsbenägenhet,
men också på en faktisk ökning under de senaste åren. Samtidigt
anmäler en stor andel våldsutsatta aldrig de övergrepp som de utsatts
för i den nära relationen, vilket innebär att mörkertalet är stort.
Det finns också studier som rapporterar lika stor utsatthet för
relationsvåld för både män och kvinnor. Miljöpartiet anser att det
behövs rutiner att ställa frågor om våld till alla som söker sjukvård
oavsett kön eller könsidentitet.

