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Textstorlek

Straffa våld i nära relationer
hårt
Publicerad: 12 november 2009, 01:15

I snitt dödas 17 kvinnor om året av sin make, sambo,
pojkvän eller före detta sådan. Det skriver Magdalena
Andersson, ordförande Moderatkvinnorna, och Ewa
Thalén Finné (M), skånsk riksdagsledamot.
Våld och övergrepp är något av det mest kränkande en människa
kan utsättas för. Om det utförs av någon som är närstående är det
extra svekfullt.
År 2007 anmäldes närmare 27 000 brott rubricerade som
misshandel mot kvinnor, drygt två tredjedelar handlade om
misshandel av bekant gärningsperson.
Totalt har den anmälda misshandeln mot kvinnor ökat med drygt 30
procent under 2000-talet. I snitt dödas 17 kvinnor om året av sin
make, sambo, pojkvän eller före detta sådan.

Våld i nära relationer förekommer oavsett kultur, ekonomi eller
familjekonstellation. Det förekommer bland heterosexuella par, hos
samkönade par, mot barn, mot äldre och mot handikappade.
Det som förenar våldet karaktär är att förövaren är en närstående
person. Någon som gravt sviker sina familjemedlemmar och berövar
dem deras källa till trygghet.
I ett värdigt samhälle har alla människor rätt till personlig integritet
och trygghet. Alla ska känna att polis och rättsväsendet försvarar de
utsatta och att det finns ett skyddsnät för dem som drabbas av våld
och övergrepp.
Det krävs också ett tydligt regelverk för myndigheter när det gäller
bemötandet av personer som lever under hot, förföljelse och dem
som lever med skyddad identitet.
Ingen ska behöva känna att de blivit övergivna eller lämnade vind
för våg av samhället och rättsstaten.

Förra året presenterades Straffnivåutredningen. Dess huvudsakliga
uppgift har varit att föreslå ändringar i lagstiftningen som syftar till
att åstadkomma en skärpt syn på allvarliga våldsbrott. Förslagen
innebär i korthet att:
ºStraffen för allvarliga våldsbrott skärps, det ska särskilt beaktas om
ett brott har inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa
eller trygghet till person.
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ºStraffskalorna för grov misshandel och för utpressning, grovt brott,
ändras.
ºNär straffet mäts ut ska rätten ta större hänsyn till om det finns
försvårande eller förmildrande omständigheter.
ºÅterfall i brott ska leda till strängare straff på ett mer konsekvent
sätt än tidigare.
ºI rättegången ska åklagaren alltid lägga fram ett fullständigt förslag
till påföljd för brottet.
Ingenstans nämns straffnivån för våld i nära relationer. Kanske för
att den sortens våld inte alltid går under rubriken Allvarliga
våldsbrott.
Men eftersom våld i nära relationer är extra svårt för offret anser
Moderatkvinnorna att straffskalorna för den formen av brott i första
hand måste nyttjas fullt ut.
Dessutom vill vi att regeringen när den framöver behandlar
straffnivåutredningen tar extra hänsyn till det och därmed särskilt
uppmärksammar frågan om våld i nära relationer.
Ingen våldsutsatt ska behöva känna att de blivit övergivna eller
lämnade vind för våg av samhället och rättsstaten.
Magdalena Andersson Ewa Thalén Finné
Kommentarer [16]

Våldsutsatt man
Inskickat av: Umgängespappa till PASad, 12-11-2009 08:22:31
Det talas tyst om kvinnor som utövar både fysiska men framför allt
psykiska våldsbrott mot både fädrar och barn i formen av
umgängessabotage och andra mer sofistikerade former som PAS. Detta
blundas det för på alla plan och oftast underblåses av sociala myndigheter.
det räcker med att man tittar på de olika foldrar som finns och hämta.
Kvinna utsatt för våld/man som utövar våld står det på dem. Magdalena
Var finns MIN trygghet som pappa och man när du pratar om våld i nära
relationer? Var finns mitt barns trygghet och rättigheter enligt
barnkonventionen när det utsätts för kontinuerlig hjärntvätt av modern?
Varför mörkas kvinnors våld i nära relationer? Barnen är förlorarna på våld
i nära relationer så skärp till argumenten och var konsekvent. Inte enbart
mansvåldet ska straffas hårdare, utan även KVINNORS VÅLD I ALLA former
ska straffas hårdare.
ALLT VÅLD I NÄRA RELATIONER SKA BEKÄMPAS LIKA!
Svara på kommentaren | Anmäl inlägg

Misshandel är inte bara fysiskt.
Inskickat av: Victoria Gullinger Nyehusen, 12-11-2009 10:12:25
Kvinnor har väl alltid betraktats som det svaga könet och mannen som det
starka. Därför när det är bråk så blir det oftast så att det är mannen som
är boven.
Ofta är det kanske så också, men jag vet ett fall för många år sedan där
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kvinnan var mera verbal än mannen och provocerade honom tills han inte
stod ut längre utan slog henne. Alla gånger hon retat, hånat och
provocerat honom räknades inte utan helt plötsligt var han boven.
Kvinnor är mera verbala än män, ironi, hånfullhet, spydigheter och gnäll
kan vara lika smärtsamt som ett slag fast det inte syns.
Jag vill inte försvara fysiskt våld, det är olagligt och orätt.
Män behöver också något ställe dom kan fly till eller någon att prata med
när dom blir utsatta för övergrepp antingen fysiskt eller psykiskt.
Titta på Lilla Fridolf och Selma. Det finns nog många lilla Fridolf även i vår
tid fast i verkligheten så är nog alla inte lika tåliga som seriens Lila Fridolf
var.
I en del fall speciellt vid skilsmässor och separationer har ofta kvinnor sina
mödrar med sig och dessa är ofta lika verbala som sina döttrar. Stackars
män säger jag.
Svara på kommentaren | Anmäl inlägg

Svenska män !
Inskickat av: Rimbaud, 12-11-2009 16:41:44
Ska vi bara titta på när våra döttrar och systrar lemlestas ?
Svara på kommentaren | Anmäl inlägg

Rimbaud !
Inskickat av: Umgängespappa till PASad, 12-11-2009 22:41:30
Ska jag bara tyst och tillastigande se på när modern hjärntvättar dottern ?
Ska jag bara tyst och stillatigande acceptera att modern med socialens
hjälp psykiskt misshandlar dottern till att inte få ha egna tankar och
värderingar?
Ska jag tyst och stillatigande blunda för regelrätta förhör av dottern i
telefon under umgänget?
Ska jag tyst och stillatigande stå ut med egenmäktighet med barn då jag
hämtar enligt avtalat?
Ska jag tyst och stillatigande se på när socialen hjälper modern att fjärna
dottern från sin biologiska pappa pga moderns behov att straffa biologiska
pappan för sitt eget agerande?
Varför ska barnen straffas för att ena föräldern vägrar konsekvent och
samarbeta för barnets bästa?
Svara på kommentaren | Anmäl inlägg

Och igen försvaras kvinnor!!
Inskickat av: Danne F., 12-11-2009 23:52:54
Ojoj kvinnor är som vanligt oskyldiga. Jag som är en man har själv varit
utsatt för misshandel, både fysiskt och psykiskt av en kvinna, men ingen
trodde mig, inte ens polismyndigheten när jag gjorde en anmälan. Hon
hittade på nått och ja ist fick jag skiten för det, blev anmäld av henne,
rättegång och blev dömd till fängelse bara för att jag försvarade mig.
Jag har inte nått över och tillit för kvinnor idag. Ge riktigt hårda straff till
kvinnor!!!
Svara på kommentaren | Anmäl inlägg

Större problem
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Inskickat av: Nilsson, 13-11-2009 07:42:17
När man pratar med vänner så inser man att kvinnors våld mot män är ett
betydligt större problem än vad samhället tror. Berättar man att man blir
misshandlad av sin kvinna så hånskrattas det åt en -"du är väl man som kan
ta för dig", var en vanlig kommentar när jag försökte berätta att jag blev
slagen av min sambo.
Detta förringar givetvis inte mäns våld mot kvinnor på något sätt. Det är
alltigenom fegt och uselt.
Svara på kommentaren | Anmäl inlägg

Umgängespappa till PASad...
Inskickat av: Rimbaud, 13-11-2009 08:31:01
Ska vi titta på när våra systrar och döttrar lemlästas ?
Svara på kommentaren | Anmäl inlägg

Rimbaud
Inskickat av: Umgängespappa till PASad, 13-11-2009 10:11:38
Har du hack i skivan eller vad är fel på dig?
Ska vi män tyst se på när våra barn utsätts för fysiskt och psykiskt våld i
nära relationer?
Ska jag bara titta på när dottern psykiskt misshandlas av modern utan att
socialen gör ett skit utan istället ger modern allt stöd och till och med är
bejälplig i misshandeln och brotten mot barnkonventionen?
Kom igen med mer saklig diskussion Rimbaud istället för hack i skivan
inlägg!
ALLT VÅLD I NÄRA RELATION, FYSISK OCH PSYKISK MÅSTE BEKÄMPAS LIKA
Barnen är det bästa vi har och ändå finns det mödrar som använder dem
som slagträn och spelpjäs för och straffa fadern när det är modern som har
rymt med dottern vid separationen utan lagenlig anmälning utav socialen
enligt lagen.
GRANSKA socialens manshat NU ! ! ! ! ! !
Svara på kommentaren | Anmäl inlägg

Versaler istället för gemener...
Inskickat av: Rimbaud, 13-11-2009 11:14:12
en undran om det är något fel på mig pga att jag ställde om frågan,
obefogat många utropstecken och en allmänn förvirrad
meningsuppbyggnad gör att du ger intrycket av att vara en mycket arg och
stressad person. Kalla mig gärna gammaldags men i min värld skyddar
mannen kvinnan mot våld, så därför utfärdar jag en stilla undran; Ska vi
titta på när våra döttrar och systrar lemlästas. Visst är det synd om de
män som får stryk av sin sambo eller fru men det är en helt annan debatt
precis som den om kvinnans lömska beteende i "Umgängespappa till
PASad":s vårdnadstvist som han så livligt beskriver. Att diskutera ett
enskilt fall med en anonym skribent på nätet faller på sin egen orimlighet
och känns därför väldigt främmande för mig.
Svara på kommentaren | Anmäl inlägg
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Rimbaud......
Inskickat av: Umgängespappa till PASad, 13-11-2009 11:24:27
Du bevisade just min poäng.....
Våld i nära relationer handlar om båda könen och inte enbart män som du
vill framhäva i din kommentar.
Att du sen inte kan komma på något annat sätt än att påpeka grammatik
och annat i min kommentar påvisar bara poängen att jag hade rätt!
Manshat styr debatten!
!!!!!!! Jämlikhet på båda hållen!!!!!!!!!!
Förbarnensbästa
Inte för någon förälders hämndbegär mot den andre.
Svara på kommentaren | Anmäl inlägg

Poäng ?
Inskickat av: Rimbaud, 13-11-2009 12:46:53
Vari ligger poängen med att starta en pseudodebatt. Det som du beskriver
är en konflikt och kan inte jämföras med relationsvåld med dödlig utgång.
Svara på kommentaren | Anmäl inlägg

Påpekas skall också...
Inskickat av: Rimbaud, 13-11-2009 13:13:15
att en del olyckor med dödlig utgång så som tex de omtalade
balkongolyckorna förmodligen hamnar i fel statistik.
Svara på kommentaren | Anmäl inlägg

Rimbaud du missar poängen du själv bevisade
Inskickat av: Umgängespappa till PASad, 13-11-2009 13:21:37
Att du själv inte inser poängen du bevisade kan inte jag rå för...
Relationsvåld är inte alltid Dödligt våld.
Relationsvåld finns i många former och psykisk misshandel är också en
relationsrelaterad våldsfrom men det tycks du helt vägra erkänna för dig
själv.
Relationsvåld i alla former skall bekämpas och då även den mest
förekommande våldsformen: moderns psykisk misshandel mor barnen vid
separationer då de andvänds som spelbrickor. Myndigheter och tjänstemän
på socialen som blundar för detta är lika skyldiga som utövaren av
relationsrelaterat våld.
Konstaterat sedan länge är att vid separationer tänker pappan på barnens
bästa medans modern enbart tänker på sig själv och hur hon ska ta ut
frustrationen och ilskan över det misslyckade förhållandet och situationen
på pappan.(i mer än 85% av fallen).
Apropå anonym skribent?
vad döljer sig bakom ditt nick då?
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Svara på kommentaren | Anmäl inlägg

Jag hoppas du förstår...
Inskickat av: Rimbaud, 13-11-2009 15:03:03
att du debatterar med dig själv...
Svara på kommentaren | Anmäl inlägg

Du lyfter fram en del...
Inskickat av: Rimbaud, 13-11-2009 15:12:19
flummiga påståenden och märkliga procentsatser, skulle vara trevligt om
du kunde backa upp det på något sätt, om inte annat så för det anständiga
debattklimatets skull.
Svara på kommentaren | Anmäl inlägg

NU RACKER DET RIMBAUD
Inskickat av: Oscar, 13-11-2009 20:01:41
Har med forvaning last Rimbauds kommentarer och ifragasattande av
Umgangespappans ratt att uttrycka sin uppfattning i en allmantt infekterad
fraga.
Baste Rimbaud, du forstar visst inte att det ar artikeln du skall
kommentera inte nedvardera en person som kanske har haft eller har ett
helvete i sin papparoll. Lat pappan vara ifred men lat honom tala ut. Det
ar sa var demokrati fungerar.
Svara på kommentaren | Anmäl inlägg

Kommentera denna artikel
Säg din mening!

Rubrik
Tecken kvar: 700
Här skriver du din text...

* Fyll i texten från bilden till vänster här under:

» Regler for att kommentera.
* Jag har läst och godkänner villkoren.
* Signatur
För att vi ska kunna publicera din kommentar behöver vi några kompletterande
uppgifter. Uppgifterna kommer inte att publiceras i anslutning till inlägget.
* Namn
* Telefon
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*
E-postadress

Skicka
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