Vold mod kvinder og piger

Seksuel chikane, psykisk og fysisk vold, voldtægt, incest, kontrol trusler, omskæring,
tvangsægteskab, hædersrelateret vold, pornografi, prostitution, handel med kvinder og mord er
ord, som beskriver de mest omfattende kriminelle handlinger, som begås mod kvinder og piger i
hele verden.
Kønsrelateret vold mod kvinder er et menneskerettigheds spørgsmål, et demokratiproblem, et
problem i nære relationer, et ligestillingsproblem, det er kriminelt og et folkesundhedsproblem.
Med andre ord et vigtigt samfundsproblem i Norden.

Mænds vold mod kvinder og piger er en konsekvens af patriarkalske magtstrukturer, som afspejler
det grundlæggende syn på kvindelighed og mandlighed og seksualitet i det hele taget. Vi er
bekymrede over, at de nordiske lande har bevæget sig mod terminologier og strategier, som er
kønsneutrale. At forebygge vold inden den indtræffer har ikke fået tilstrækkelig opmærksomhed,
hverken i Norden eller internationalt.

Sexindustriens aggressivitet og organiseret kriminel handel med kvinder og piger med seksuel
udnyttelse for øje er en trussel mod demokratiet og mod kvinders retssikkerhed. I de nordiske
lande er der en stigende andel udenlandske kvinder i prostitutionen. Afstanden mellem de højt
satte politiske mål og strukturerne for at gennemføre dem er foruroligende. Mange
gerningsmænd slipper væk uden straf, og samfundets hjælp til de voldsramte er mangelfuld.

Kvinder i omsorgssektoren er i høj grad udsat for arbejdsrelateret vold blandt andet på grund af
mangelfulde sikkerhedsrutiner og bemanding.

VI KRÆVER AT:

De nordiske regeringer ratificerer Europarådets konvention om forebyggelse og
bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i nære relationer (Istanbul-konventionen). Politiog retsvæsen uddannes i spørgsmål om vold mod kvinder, og ressourcer fordeles til
kriminalitetsbekæmpelse og sagsanlæg.

I hvert nordisk land tilsættes en selvstændig national rapportør om menneskehandel, som
arbejder tæt på civilsamfundet, især med kvindeorganisationerne.

De nordiske regeringer styrker organisationer som arbejder for og med kvinders ret til
frihed fra vold og afsætter tilstrækkelige og forudsigelige ressourcer, især til
kvinderådgivninger og krisecentre.

Langsigtede handlingsplaner ud fra et helhedssyn og med tydelige mål og adækvate
ressourcer er nødvendige for at forebygge og begrænse mænds vold mod kvinder og for at
beskytte udsatte kvinder.

Nordiske myndigheder har større fokus på de grundlæggende årsager til vold og overgreb.
Vi foreslår nationale kampagner med et forebyggende fokus, hvor samfundet viser
nultolerance mod vold og underordning af kvinder, samt modvirker skyld og skam. De
grundlæggende årsager til vold og overgreb og årsager til, at kvinder havner i prostitution
skal indgå. Voldsudsatte kvinder skal garanteres information om rettigheder og
hjæpeinstanser. Voldtægt skal defineres som fravær af samtykke.

De nordiske regeringer udarbejder love om forebyggelse af vold mod kvinder og piger,
hvilket omfatter kriminalisering af sexkøb, der hvor en sådan lovgivning ikke allerede
findes, stærke exitstrategier for at kunne komme ud af prostitution udvikles, og
kapaciteten i politi- og retsvæsenet styrkes for at sagsøge sexkøbere, alfonser og
organiseret kriminalitet.

De nordiske regeringer gør opmærksom på de specielle behov, som særligt sårbare kvinder
har for at udsættes for vold og overgreb. Voldsudsatte kvinder med alvorlige psykiske og/eller narkotikaproblemer mangler ligeværdig adgang til kvinderådgivning, og
kvinderådgivningerne er ikke tilstrækkeligt tilpasset til kvinder med funktionsnedsættelse.

