
 

Till kommunfullmäktige 

Interpellation om: 

Feministiskt självförsvar 

Örbyhus den 18 maj 2017 

Varje dag misshandlas kvinnor, fysiskt, psykiskt och sexuellt, ibland så till den 

grad att det leder till döden. Tusentals kvinnor och barn söker varje år skydd på 

landets kvinnojourer. Och var femte vuxen kvinna har någon gång under sitt liv 

utsatts för sexuellt våld. 

Ytterligare har Brottsförebyggande rådet (BRÅ) fastställd statistik på 

kommunnivå fram till och med 2014. I Tierps kommun anmäldes inte mindre än 

11, 19, 9, 11 våldtäkter per år under åren 2011-2014. Motsvarande siffror för 

sexualbrott är 25, 40, 28, 34. Med sexualbrott menar BRÅ: 

 

”Med sexualbrott avses här brott mot BrB 6 kap samt 

barnpornografibrott, sexköpsbrott och människohandel för sexuella 

ändamål (trafficking).” 

 

Vidare kan konstateras att våldtäkter och sexualbrott, generellt är brott med 

stora mörkertal. Brott som begås av en till offret närstående person anmäls i 

markant lägre grad än då brottsoffer och förövare är för varandra okända. 

 

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en av feminismens viktigaste frågor. 

Och det är en fråga Vänsterpartiet drivit länge på alla nivåer; nationellt, 

regionalt och lokalt. Genom vårt budgetsamarbete med regeringen på nationell 

nivå har Vänsterpartiet lyckats driva igenom ett statligt stöd till landets 

kvinnojourer på 100 miljoner per år. Men är det tillräckligt? Svaret är att nej, 

det är det inte. Därför har även Vänsterpartiet i Tierp frågan om mäns våld mot 

kvinnor med i vårt kommunpolitiska program: 

 

“Att stödja grupper och organisationer, som arbetar mot våld mot 

kvinnor och för ett jämlikt samhälle mellan kvinnor och män.” 

 

Jämlikt samhälle mellan kvinnor och män, det är en central del i 

problemformuleringen. Det är det som kallas patriarkala strukturer. Det är när 

maktförhållanden i samhället snedfördelas på så sätt att kvinnor värderas lägre 

än män. Det kan yttra sig i systematiska löneskillnader, skillnad i hur kvinnors 



 

och mäns fritid värderas eller till och med att kvinnor betraktas som egendom. 

 

För att komma till rätta med den här problematiken måste vi bryta ner och 

avveckla dom maktstrukturer som genomsyrar samhället med ojämställdhet. 

En viktig del är att påverka attityder, att minska patriarkala strukturer en bit i 

sänder, en generation i sänder. Det är ett långsiktigt arbete, med potential att 

leda oss till en mer jämställd värld. 

Den metoden kräver att vi ständigt slår vakt om våra segrar, speciellt i en tid 

som denna, där en misogynast blir vald till president i ett av världens största 

länder, där bruna krafter försöker dölja sin egen skeva kvinnobild bakom ett 

kulturellt hat. 

Men vi kan inte bara arbeta med det långsiktiga, vi måste också finna metoder 

för förbättring i nuet, att ge kvinnor och flickor verktyg för att förebygga och 

hantera våld, sexuellt såväl som konventionellt.  

Ett sådant verktyg är feministiskt självförsvar, som är en typ av självförsvar av 

kvinnor, för kvinnor. Vilket syftar just till att ta till sig en beredskap för att 

hantera våld och sexuella kränkningar som kvinnor/tjejer utsätts för av män. 

 

 

Därför ställer jag följande fråga till ordförande i utskottet barn och unga: 

 

 

 Ges alla flickor möjlighet till utbildning i feministiskt självförsvar i skolan? 

 

 

 

Alexander Karlsson 

Vänsterpartiet Tierp 
 


