Vänsterpartiet mot det patriarkala våldet
Det patriarkala våldet skapar ett samhälle där kvinnor är rädda och också har all
anledning att vara det. Det patriarkala våldet kränker kvinnors frihet och
integritet och fråntar kvinnorna rätten till sin kropp och sin sexualitet. Genom det
patriarkala våldet upprätthålls en systematisk underordning av kvinnor som kön.
Det är politiskt och därför ska det bekämpas med politiska medel. Ett samhälle fritt
från patriarkalt och sexualiserat våld är en mänsklig rättighet och ett
grundläggande kvinnopolitiskt krav. Det är också förutsättningen för ett jämställt
och demokratiskt samhälle.
Det patriarkala våldet, som inkluderar såväl s.k. hedersrelaterat våld, våld mot
HBT-personer som våld i nära relationer, tar sig många uttryck och måste därför
bemötas på olika sätt.
Till skillnad från det våld som utövas mot män, som oftast sker utanför hemmet,
utövas det patriarkala våldet oftast i hemmet och inom familjen vilket gör att det
många gånger blir - och förblir - osynligt.
Enligt Brottsförebyggande rådets statistik från 2012 polisanmäldes 28 400 fall av
misshandel av kvinnor över 18 år och i 12 903 av fallen var kvinnan i en nära
relation med förövaren. Dessutom anmäldes 2 470 fall av grov kvinnofridskränkning
som är det lagrum brottet faller under.. En stor andel våldsutsatta anmäler dock
aldrig de övergrepp som de utsätts för i den nära relationen, vilket innebär att
mörkertalet är stort. Omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer
uppskattas aldrig komma till polisens kännedom.
Enligt BRÅ mördas i snitt 13 kvinnor per år i nära relationer. Siffran ska, enligt BRÅ,
tolkas så att där ingår de belagda fallen där kvinnor fallit offer för s.k.
hedersrelaterat våld. Mörkertalet vad gäller kvinnorna som blir offer för s.k.
hedersrelaterat våld är dock större än för övrigt våld i nära relationer. I flera fall
avskrivs de s.k. hedersrelaterade morden som självmord genom att unga kvinnor
tvingas till det av sina familjer. Andra kvinnor kastas över balkongräcken.
Arbetet för att stoppa våldet och ge våldsutsatta skydd och stöd måste ske utifrån
insikten om att våldet har sina rötter i den rådande patriarkala
samhällsstrukturen. För att stärka kvinnors rättsskydd måste rättsväsendets
kompetens förbättras när det gäller sexualiserat våld. Finansieringsansvaret för
kvinnojourer ska vila på hela samhället, inte bara på frivilligorganisationer och
ideellt arbete, står att läsa i Vänsterpartiets feministiska plattform.
Vänsterpartiet har länge drivit frågan om kvinnors rätt till sin egen kropp och vi har
gjort det både i ord och i handling. Det är därför märkligt att distriktsstyrelsen inte
lyfter upp frågan om hur Vänsterpartiet ska arbeta för att motarbeta det
patriarkala våldet i länet i verksamhetsplanen.
Enligt Vänsterpartiet i Tyresö bör distriktsstyrelsen få i uppdrag av
distriktårskonferensen att arbeta fram en handlingsplan för hur det patriarkala
våldet ska motarbetas för att försvinna. Eftersom detta våld tar sig olika uttryck
måste det också bemötas på olika sätt och handlingsplanen bör därför ange hur
Vänsterpartiet i Storstockholm vill motarbeta de olika formerna av patriarkalt våld.

Det är också viktigt att en sådan plan tas fram i samarbete med dem som utsätts
för det patriarkala våldets olika former. Eftersom minst 13 kvinnor mördas årligen
enligt statistiken brådskar det.
Vänsterpartiet i Tyresö yrkar
att distriktsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för hur det
patriarkala våldet ska motarbetas för att försvinna
att handlingsplanen anger hur Vänsterpartiet i Storstockholm vill motarbeta de
olika formerna av patriarkalt våld
att handlingsplanen blir en del av distriktets verksamhetsplan och förs in under
Politiska fokusfrågor.
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