
 Dags för krafttag mot mäns våld mot kvinnor   

Under några få veckor i april mördades fem kvinnor utav närstående män. Ett dödligt våld 

som är toppen på ett isberg. Många fler kvinnor lever i våldsutsatthet och under Coronapande-

min har dessa kvinnors situation ofta förvärrats. Det måste få ett stopp. NU! 

Regionerna som är ansvariga för vård och tandvård har stora möjligheter att fånga upp vålds-

utsatthet i det dagliga arbetet med patienter. Vården möter många kvinnor som söker vård just 

efter att de blivit utsatta för våld. Vården möter också våldsutsatta där våldet är den bakomlig-

gande orsaken till andra problem och sjukdom. Depression, annan psykisk ohälsa, missbruk, 

stressrelaterade sjukdomar och kronisk smärta är några exempel. Att leva med våld påverkar 

hälsan och förkortar livet på flera sätt. Därför är det viktigt att vårdens personal har en bra 

kunskapsbas kring våld mot kvinnor, känner igen tecknen, vågar fråga och kan larma vid 

misstanke. Viktigt är också att ge personalen kunskaper om hur man ger ett bra bemötande till 

den utsatta. Region Norrbotten har ett ansvar att ge all personalen verktyg för att vilja och 

våga agera. Vi politiker behöver också kunskap. 

Vänsterpartiet yrkar därför att regionfullmäktige skall besluta att: 

✓ Region Norrbotten erbjuder en kunskapshöjning för alla som jobbar inom vården 

för att både kunna fånga upp våldsutsatthet, larma kring och bemöta våldsutsatta. 

✓ En grundläggande utbildning ges till Region Norrbottens samtliga anställda och 

politiker om strukturer kring mäns våld mot kvinnor samt samhällets ansvar. 

✓ Region Norrbotten verkar för en ökad myndighetssamverkan mellan polis, vård 

och socialtjänst bl a genom att utbilda egen personal för att veta när sekretess 

skall brytas. 

✓ Region Norrbotten hos regeringen framför kravet på att en haverikommission 

upprättas varje gång en kvinna blir mördad och att relevanta myndigheter inklu-

sive vården går igenom var skyddsnäten brustit.  

✓ Region Norrbotten hos regeringen framför kravet att en kommission inrättas med 

syftet att strategiskt arbeta med att förebygga mäns våld mot kvinnor. 

✓ Region Norrbotten använder sin roll som ansvarig för regional utveckling till att 

utbilda egen personal och påverka samhället till att bli mer jämställt. 

 

  



Glenn Berggård,  

oppositionsråd (v) 

 


