Interpellation till ansvarigt kommunalråd
Sedat Arif.
Stärk stödet till kvinnojourer
Våld i nära relationer är ett omfattande problem. Enligt
brottsförebyggande rådet anmäldes år 2017 omkring 12 000
misshandelsbrott i Sverige där förövaren hade en nära relation med till
gärningsmannen. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 18
procent av de som utsattes för misshandel under 2016 att
gärningspersonen var en närstående.
I kommunfullmäktiges budget för 2019 är ett av huvudmålen att Malmö
ska vara en trygg och jämlik stad, kvinnofrid och våld i nära relationer är
prioriterade områden. Ett annat av huvudmålen är att Malmö ska vara en
stad för barn och unga. Alla Malmös barn har rätt till en bra start i livet
som kan skapa framtidstro.
Kommunen arbetar brett med för att hjälpa skyddsbehövande. Bland
annat genom Kriscentrum och genom Resursteam heder. Men
Centerpartiet i Malmö anser att mer behöver göras för att göras för att
säkra kvinnors trygghet i Malmö. Bland annat behöver det förebyggande
arbetet mot våld i nära relationer trappas upp ordentligt. Kommunen
behöver också bli bättre på att hjälpa skyddsbehövandenter vidare till ett
liv i frihet och arbetet mot hedersvåld behöver trappas upp.
Centerpartiet i Malmö anser att vi måste arbeta på många fronter för att
komma till rätta med kvinnors otrygghet. Det krävs mer pengar, men det
krävs också attitydförändringar och politiskt ledarskap som ser till att
dessa frågor prioriteras.
Centerpartiet har förhandlat med regeringen för att få en stabil
finansiering till tjej- och kvinnojourerna. Sveriges tjej- och kvinnojourer

gör en stor insats och vi vet hur ovärderliga deras insatser är för utsatta
kvinnor och att verksamheterna länge gått på knäna.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

● Hur många kvinnor sökte skydd vid kvinnojouren i vår kommun
förra året?
● Vilka insatser görs för att minska mäns våld mot kvinnor?
● Vilka samarbeten är utvecklade för att säkra att tjejer inte utsätts
för hedersförtryck i vår kommun?
● Finns det några planer på ytterligare insatser för att trygga tjejer
och kvinnors trygghet i vår kommun?
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