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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om prioriteringar och utkast till en ny ram för EU-politiken för att bekämpa våld mot 
kvinnor (2010/2209(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av föreskrifterna i FN:s rättsliga instrument om mänskliga rättigheter, 
framför allt de som handlar om kvinnors rättigheter, såsom FN-stadgan, FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna, de internationella konventionerna om 
medborgerliga och politiska rättigheter och om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter, konventionen om undertryckande av människohandel och utnyttjande av 
prostituering av andra, konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (CEDAW) och dess fakultativa protokoll samt konventionen mot tortyr och annan 
grym, omänsklig eller förnedrande behandling,

– med beaktande av andra FN-instrument om våld mot kvinnor, såsom Wiendeklarationen 
och dess handlingsprogram av den 25 juni 1993 som antogs av världskonferensen om de 
mänskliga rättigheterna (A/CONF. 157/23) och deklarationen om avskaffande av våld mot 
kvinnor av den 20 december 1993 (A/RES/48/104),

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 12 december 1997 
”Brottsförebyggande och straffrättsliga åtgärder för avskaffande av våld mot kvinnor” 
(A/RES/52/86), av den 18 december 2002 ”Att arbeta för att avskaffa sådana brott mot 
kvinnor som förövas av hedersskäl” (A/RES/57/179) och av den 22 december 2003 
”Avskaffande av våld mot kvinnor i hemmet” (A/RES/58/147),

– med beaktande av rapporterna från de särskilda rapportörerna om våld mot kvinnor vid 
FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter samt av den allmänna 
rekommendation nr 19 som antogs av kommittén för avskaffande av diskriminering mot 
kvinnor (elfte sessionen, 1992),

– med beaktande av den förklaring och den handlingsplattform som antogs av den 
fjärde internationella kvinnokonferensen i Peking den 15 september 1995 samt av 
parlamentets resolution av den 18 maj 2000 om uppföljningen av handlingsplattformen 
från Peking, av den 10 mars 2005 om uppföljningen av den fjärde internationella 
kvinnokonferensen – handlingsplattformen (Peking +10)1 och av den 25 februari 2010 om 
uppföljningen av handlingsplattformen från Peking (Peking +15),

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 19 december 2006 
”Förstärkta insatser för avskaffande av allt slags våld mot kvinnor” (A/RES/61/143),

– med beaktande av Europarådets ad hoc-kommitté för att förebygga och bekämpa våld mot 
kvinnor och våld i hemmet (Cahvio), inrättad i december 2008 för att förbereda 
Europarådets framtida konvention på området,

                                               
1 EUT C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
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– med beaktande av slutsatserna från rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård 
samt konsumentfrågor) av den 8 mars 2010 om våld,

– med beaktande av sin resolution av den 26 november 2009 om avskaffande av våld mot 
kvinnor1,

– med beaktande av sin skriftliga förklaring av den 21 april 2009 om kampanjen ”Säg NEJ 
till våld mot kvinnor”,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Det går inte att utrota det könsrelaterade våldet med en enda insats, men en kombination 
av infrastrukturella, rättsliga, framtvingande, utbildnings- och hälsomässiga åtgärder samt 
av andra tjänsterelaterade åtgärder kan avsevärt minska våldet och dess konsekvenser.

B. Begreppet ”våld mot kvinnor” innebär varje könsbetingad våldshandling som resulterar i 
eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller sådant 
lidande för kvinnor innefattande hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 
frihetsberövande vare sig det sker offentligt eller privat”2.

C. Våld är en traumatisk upplevelse för alla män, kvinnor och barn, men könsbaserat våld 
utövas huvudsakligen av män mot kvinnor och flickor, vilket både speglar och förstärker 
ojämlikheten mellan män och kvinnor samt är ett hot mot offrens hälsa, värdighet, 
säkerhet och oberoende.

D. Mäns våld mot kvinnor formar kvinnans roll i samhället – deras hälsa, tillgång till 
sysselsättning och utbildning, deltagande i social och kulturell verksamhet, ekonomiska 
oberoende och delaktighet i det offentliga såväl som det politiska livet samt i 
beslutsprocesser och i relationer med män.

E. Inom Europeiska unionen sker ingen regelbunden insamling av jämförbara uppgifter om 
olika former av våld mot kvinnor, och det blir därför svårt att bedöma hur omfattande 
denna företeelse verkligen är och finna lämpliga lösningar på problemet.

F. Europeiska unionen har i och med Lissabonfördraget större befogenheter på området för 
straffrättsligt samarbete, inklusive straffprocessrätt och materiell straffrätt samt på 
området för polissamarbete.

1. Europaparlamentet föreslår en ny övergripande politik mot könsrelaterat våld, där följande 
ska ingå:

– Ett straffrättsligt instrument i form av ett direktiv mot könsbaserat våld.

                                               
1 EUT C 285E, 21.10.2010, s.53.
2 Förenta nationerna, 1993, deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor (A/RES/48/104), artikel 1. 
Förenta nationerna, 1995, handlingsplattformen från Peking, punkt 113.



PR\838517SV.doc 5/15 PE452.679v01-00

SV

– Krav på medlemsstaterna att ge brottsbekämpande personal både tydliga instruktioner om 
hur de ska hantera fall med könsbaserat våld och nödvändig utbildning om förebyggande 
och upptäckt av könsbaserat våld, jämställdhet mellan kvinnor och män samt om offrens 
behov och rättigheter.

– Krav på medlemsstaterna att iaktta tillbörlig aktsamhet och registrera såväl som undersöka 
alla former av brott där könsbaserat våld ingår för att kunna väcka allmänt åtal.

– Planer för att utarbeta specifika undersökningsrutiner för anställda inom polisväsendet och 
hälso- och sjukvården för att säkra bevis på könsbaserat våld.

– Förslag på strategier för att hjälpa offren att återuppbygga sina liv, förutom att garantera 
deras säkerhet och återupprätta deras fysiska och psykiska hälsa.

– Minimikrav på antalet brottsofferjourer per 10 000 invånare för dem som utsatts för 
könsbaserat våld, t.ex. jourer med specifik kompetens för att hjälpa offren.

– Minimistandarder för att se till att offren får professionellt stöd i form av råd från en jurist, 
oavsett deras roll i den straffrättsliga processen.

– Planer för att utveckla metodologiska riktlinjer och nya försök att samla in uppgifter för 
att få fram statistiska uppgifter om könsbaserat våld.

2. Europaparlamentet beklagar att flera medlemsstater fortfarande inte betraktar könsbaserat 
våld som ett brott som faller under allmänt åtal, utan fortfarande kräver en anmälan från 
offret eller ett enskilt åtal, vilket utgör ett misslyckande från dessa staters sida att iaktta 
tillbörlig aktsamhet.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med hjälp av all tillgänglig expertis, 
utarbeta och tillhandahålla årlig statistik om könsbaserat våld, inklusive siffror på hur 
många kvinnor som varje år dödas av sin partner eller före detta partner, baserat på 
uppgifter från medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att inrätta ett observatorium för 
våld mot kvinnor inom Europeiska jämställdhetsinstitutet, i nära samarbete med 
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

5. Europaparlamentet noterar att Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter i en 
undersökning kommer att intervjua en representativ grupp kvinnor från samtliga 
medlemsstater om deras erfarenheter av våld, och begär att tonvikten läggs på hur 
kvinnorna bemöts av olika myndigheter och stödtjänster när de anmäler.

6. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att i sin nationella statistik
synliggöra omfattningen av könsbaserat våld och att vidta åtgärder för att garantera att 
uppgifter om könsbaserat våld samlas in, däribland offrets kön, förövarens kön, deras 
förhållande, ålder, brottsplats och skador.

7. Europaparlamentet uppmärksammar det allvarliga problemet som prostitutionen i 
Europeiska unionen utgör och begär att kopplingen mellan den rättsliga ramen i berörd 
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medlemsstat och formen liksom omfattningen av den prostitution som sker studeras 
närmare.

8. Europaparlamentet påpekar att det civila samhället, särskilt icke-statliga organisationer 
och andra offentliga och privata frivilligorganisationer som erbjuder stöd till våldsoffren, 
gör en mycket värdefull insats och borde få stöd från medlemsstaterna.

9. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna bör avsätta lämpliga resurser för att 
förebygga och bekämpa våld mot kvinnor, även genom användning av strukturfonderna.

10. Europaparlamentet återupprepar sin ståndpunkt att Europeiska unionen, inom ramen för 
det nya regelverk som har inrättats genom Lissabonfördraget, bör bli part till 
konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) och dess 
fakultativa protokoll1.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.

                                               
1 P6_TA(2010)0037, punkt 12.
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MOTIVERINGEN

1. Bakgrund

Våld mot kvinnor är ett internationellt såväl som ett europeiskt problem1. Trots att våld mot 
kvinnor uppmärksammats under flera årtionden har världssamhället inte lyckats stoppa denna 
mycket destruktiva form av kriminalitet. Det är smärtsamt att se hur vi fortfarande misslyckas 
med att skydda kvinnor mot våld. Det är en problematik som handlar om att skydda enskilda 
brottsoffers integritet, men också om att skydda viktiga gemensamma samhällsintressen, 
såsom frihet och demokrati. Den Europeiska unionen måste därför ta sitt ansvar och införa 
den lagstiftning som krävs för att stoppa våldet.

I denna strategirapport har jag sammanställt ett antal åtgärder som är absolut nödvändiga för 
att vi ska kunna garantera Europas kvinnor ett anständigt liv.

Europaparlamentet har tidigare tagit initiativ till en resolution angående våld mot kvinnor2. I 
detta sammanhang påpekade parlamentet att det finns ett behov av en övergripande rättsakt 
för bekämpandet av alla former av våld mot kvinnor. Parlamentet framhöll också att det är 
möjligt att avskaffa det könsbaserade våldet, men att detta kräver långsiktiga insatser inom 
många olika områden. Vi måste ställa krav på många olika typer av åtgärder av politisk, social 
och rättslig natur.

Kommissionen har fattat viktiga principiella beslut i denna riktning, framförallt i samband 
med utarbetandet av den nya handlingsplanen för jämställdhet mellan könen (2010–2015) där 
det framhålls att det könsbaserade våldet är ett av de centrala problem man måste komma till 
rätta med för att det ska vara möjligt att uppnå en reell jämställdhet mellan könen3.
Kommissionen har vidare signalerat att man under 2011 kommer att lägga förslag till en 
strategiplan mot det könsbaserade våldet.

Detta betänkande utgör ett initiativbetänkande från Europaparlamentets sida.

1.1 Internationell rättslig grund

Det könsbaserade våldet utgör en kränkning av grundläggande fri- och rättigheter, såsom 
rätten till säkerhet och människovärde. Problemet har därför uppmärksammats internationellt.
I samband med Förenta nationernas fjärde kvinnokonferens 1995 i Beijing antogs en 
handlingsplattform där våld mot kvinnor uppmärksammas4. I dokumentet uttalas att det är en 
viktig strategisk målsättning för världssamhället att förebygga och avskaffa våld mot kvinnor.
Dokumentet ställer tydliga krav på de olika staternas regeringar att de ska införa och 
upprätthålla den lagstiftning som krävs för att bekämpa våldet. Samtliga av Europeiska 
Unionens medlemsstater har undertecknat FN:s handlingsplattform. Den handlingsplattform 
som utarbetades i Beijing har senare bekräftats av generalförsamlingen genom flera 
uppföljningar5. FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC, kommer att särskilt prioritera att 
                                               
1 Minst 20 % av Europas kvinnor har upplevt våld i nära relationer, det är en av de vanligaste dödsorsakerna 
bland kvinnor.
2 P7_TA (2009) 0098 om avskaffande av våld mot kvinnor.
3 KOM(2010)0491, Strategi för jämställdhet 2010–2015, s. 4.
4 FN:s fjärde kvinnokonferens, Peking 1995.
5 Femårsöversynen av genomförandet av handlingsplanen från Peking, 2000. Tioårsöversynen 2005.
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våld mot kvinnor och flickor avskaffas på sitt möte 20131.

CEDAW (konventionen för eliminering av all slags diskriminering av kvinnor) utgör ett av 
FN:s viktigaste dokument om kvinnors rättigheter. Konventionen ställer krav på 
medlemsstaterna att skapa garantier för kvinnors fri- och rättigheter på en rad olika områden.
Några av dessa områden är också relevanta när det gäller problemet med våld mot kvinnor, 
exempelvis rätten att själv få välja sin livskamrat2. Det är ett viktigt krav att även EU 
undertecknar CEDAW.

Stater har idag en skyldighet att, enligt principen om ”duty of due diligence”, ingripa även när 
enskilda individer utsätter andra medmänniskor för övergrepp. Skyldigheten gäller både att 
förebygga brott och att ingripa när ett övergrepp har skett. Principen har framhållits av 
Europadomstolen i fallet Opuz mot Turkiet, där domstolen i sin motivering visar att den 
betraktar våld mot kvinnor som en form av diskriminering i strid med Europakonventionen3.
Även andra internationella rättsinstrument är relevanta4.

Europadomstolen har på senare år tydligt markerat att man kan ställa krav på att de enskilda 
ländernas lagstiftning verkligen skyddar människors individuella självbestämmanderätt på det 
sexuella området. Domstolen har understrukit att alla sexuella handlingar som sker mot någon 
utan dennes medgivande måste göras till föremål för lagstiftning5.

Även Europarådet har tagit många viktiga initiativ i arbetet för att skydda kvinnor mot våld.
Det pågår nu ett arbete med en ny konvention om förebyggande och motverkande av våld mot 
kvinnor och familjevåld6.

1.2 Rättslig grund

Jämställdhet mellan könen är en grundläggande princip för EU. Respekten för de mänskliga 
rättigheterna är ett centralt värde i EU-fördraget och i stadgan för mänskliga rättigheter anges 
att det europeiska samhället ska kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män7.

Genom Lissabonfördraget har möjligheterna för EU att införa gemensamma bestämmelser på 
straffrättens område införts. Unionen har sedan tidigare kompetens att tillnärma 
medlemsstaternas straffrättsliga lagstiftning på områden som omfattas av målsättningen om 
harmonisering8. Unionen har dessutom rätt att införa minimiregler, som fastställandet av 
brottsrekvisit och påföljder, för allvarlig brottslighet vilken har ett gränsöverskridande inslag 
genom brottens karaktär eller effekter. Denna kompetens gäller även i de fall det finns ett 
                                                                                                                                                  
Femtonårsöversynen 2010. FN:s resolution 63/155,”Förstärkta insatser för avskaffande av allt slags våld mot 
kvinnor”. Rapport från generalsekreteraren.
1 FN ECOSOC:s resolution 2009/15.
2 CEDAW artikel 16.
3 Dom Opuz mot Turkiet (2009).
4 FN:s tortyrkonvention 1§, samt FN:s s.k. brottsofferkonvention, se särskilt tillägg s. 1, där begreppet ”offer” 
definieras.
5 M.C. mot Bulgarien (nr. 39272/98).
6 Europarådets dokument 12013 (2009); CAHVIO (2010) 17, tredje förslaget till en konvention om att förebygga 
och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet.
7 EU-fördraget artikel 2. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 23 om 
jämställdhet mellan män och kvinnor.
8 EUF-fördraget, artikel 83, s. 2. EU-domstolen (2005) mål C-176/03, kommissionen mot rådet, REG I - 7879.
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starkt behov av att på gemensamma grunder bekämpa brottslighet1. I fördragstexten nämns
särskilt människohandel och sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn.

Vid polissamarbete och annat rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor som har en 
gränsöverskridande dimension, finns det möjligheter för parlamentet och rådet att fastställa en 
minsta gemensam standard. Sådana gemensamma regler kan även omfatta brottsoffers 
rättigheter2.

Europeiska unionens råd har antagit det så kallade Stockholmsprogrammet för politikområdet 
frihet, säkerhet och rättvisa3. Stockholmsprogrammet innebär därför ett krav på 
kommissionen och medlemsstaterna att införa den strafflagstiftning eller andra stödåtgärder 
som är nödvändiga för att skydda brottsoffer4.

Under det senaste året har ett förslag om ett direktiv om en europeisk skyddsorder lagts fram5.
Det syftar till att skydda enskilda personer som lever under hot om allvarliga 
integritetskränkningar från en viss person även om de flyttar inom Europa. Den blir ett viktigt 
instrument i arbetet med att skydda kvinnor som är på flykt undan våld och förföljelse.

2. Könsbaserat våld

2.1 Vad är könsbaserat våld?

Våld mot kvinnor är historiskt och strukturellt betingat och drabbar kvinnor både individuellt 
och kollektivt6. Enligt FN utgörs våldet av ”varje könsbetingad våldshandling som resulterar i 
eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller sådant lidande 
för kvinnor innefattande hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande 
vare sig det sker offentligt eller privat”7. Det problemområde som det könsbaserade våldet 
representerar handlar alltså inte enbart om våld i straffrättslig mening. Här aktualiseras 
snarare en mängd olika brottstyper vilka riktas mot kvinnor just därför att de är kvinnor8. Det 
handlar om en typ av övergrepp som bidrar till ett undertryckande av kvinnor som individer 
och som grupp. Det våld som drabbar kvinnor kännetecknas av att det vanligen också är 
sexualiserat.

Det könsbaserade våldet handlar om kränkningar i form av våld i nära relationer, sexuella 
övergrepp, människohandel, tvångsäktenskap, könsstympning samt andra former av 
integritetskränkningar vilka särskilt drabbar kvinnor och unga flickor. Även andra 
kränkningar av kvinnors fri- och rättigheter kan ha oerhörda konsekvenser på den enskilda 
kvinnans fysiska och psykiska hälsa. Det gäller särskilt kränkningar av kvinnors reproduktiva 

                                               
1 EUF-fördraget, artikel 83, s. 1.
2 EUF-fördraget, artikel 82, s.2 c.
3Stockholmsprogrammet 17024/09, antaget av Europeiska rådets vid mötet den 10–11 december 2009.
4 Stockholmsprogrammet 17024/09, antaget av Europeiska rådets vid mötet den 10–11 december 2009, avsnitt 
2.3, särskilt s. 2.3.4.
5 Den europeiska skyddsordern, 2010/C 69/02.
6 FN, Peking (1995), plattform för handling, punkt 118: ”Våld mot kvinnor är ett utslag av att makten historiskt 
sett varit ojämlikt fördelad mellan män och kvinnor, så att männen kommit att dominera över kvinnorna och 
diskriminera dem, varför kvinnor inte kunnat göra fullständiga framsteg.”.
7 FN, Peking (1995), plattform för handling, punkt 113.
8 CEDAW-kommitténs allmänna rekommendation nr 19.
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rättigheter1. Det är av central betydelse att varje åtgärd på området sker mot bakgrund av en 
helhetsförståelse.

2.2 Könsbaserat våld som samhällsproblem

Det könsbaserade våldet leder till allvarliga skador på människors fysiska och psykiska hälsa.
För samhället innebär detta stora kostnader i form av sociala problem samt kostnader för 
rättsväsende och sjukvård. Enligt beräkningar kan samhällets kostnader för det könsbaserade 
våldet, i form av utgifter för sjukvård, rättsväsende och socialtjänst, totalt i alla EU:s 
medlemsländer uppskattas till 2 miljoner EUR per timme2. Det könsbaserade våldet utgör 
dessutom ett allvarligt demokratiproblem. Redan den utsatthet för våld som kvinnor upplever 
begränsar deras möjligheter att delta i samhällsliv och arbetsliv. Våldsutövningen skadar 
enskilda kvinnor men våldet skadar också deras familjer. Familjelivet förlorar sin funktion av 
att ge människor trygghet. De barn som upplever våld i hemmet blir indirekta offer för våldet.
Enligt Europabarometer 344 anser 87 procent av respondenterna att EU bör involvera sig i 
arbetet mot våld i nära relationer.

3. Behov av rättsligt skydd

3.1 Våld i nära relationer

Det är av grundläggande betydelse att kvinnors integritet ges ett omfattande och konsekvent 
lagstiftningsskydd. Det våld som sker i nära relationer är inte en privatsak, och kan inte heller 
ses som något som kan förhandlas mellan parterna. Lagföring av våld i nära relationer bör 
prioriteras av de rättsvårdande myndigheterna.

Det är av största vikt att man vid lagstiftning på EU-nivå är uppmärksam på den särskilda 
utsatthet som kvinnor och barn upplever i samband med våld i hemmet. Våldet innebär ofta 
att dessa kvinnor blir kontrollerade och isolerade. Genom upprepade hot och trakasserier bryts 
deras självkänsla ned och de kan komma att uppfatta sig själva som värdelösa. Kvinnor som 
utsätts för våld i hemmet har svårt att själva anmäla dessa brott till en myndighet. De kan ha 
problem redan med att förmedla sitt behov av hjälp. De utsätts ofta för stark press från 
förövaren, släktingar och andra att ta tillbaka sin anmälan. De kan ha starka känslomässiga 
band till den som utsätter dem för våld, varför de blir mycket sårbara för destruktiv 
manipulation. Det är inte ovanligt att våldsutsatta kvinnor hamnar i ekonomiska svårigheter, 
förlorar omsorgen om sina barn eller blir bostadslösa.

3.2 Särskilt utsatta grupper

Den utsatthet som våld i nära relationer leder till blir än mer prekär för vissa särskilt utsatta 
grupper. Det kan handla om kvinnor som är av annan etnisk bakgrund eller som är så kallade 
papperslösa. För äldre människor, och för gruppen fysiskt eller psykiskt funktionshindrade, är 
problemen med att försvara sig och sina intressen, oändligt stora. De svårigheter det innebär 
att bryta upp från destruktiva livssituationer blir ofta än mer påtagliga för dessa grupper. Det 
gäller alldeles särskilt människor som bor på institutioner.

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0037 om Peking +15 – FN:s handlingsplan för jämställdhet s. 9–10.
2 Psytel (2006) Daphne-project on the cost of domestic violence in Europe.
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Människor som är homo-, bi- eller transsexuella kan kämpa med andra former av sociala 
stigman som kan få dem att avstå från att anmäla våld.

Andra grupper som kan ha allvarliga problem med att skydda sin integritet är kvinnor som 
lever med missbruk och kvinnor som är hemlösa.

3.3 Sexuella övergrepp

Det är en grundläggande princip i europeisk rättstradition att alla människor har rätt att utöva 
sin individuella handlingsfrihet. Det är därför ett rimligt krav att samtycke ska föreligga vid 
varje form av sexuellt umgänge. Denna viktiga rättsliga princip måste gälla oavsett i vilken 
relation de aktuella parterna befinner sig. Äktenskapet, eller andra sådana familjerelationer, 
får inte utgöra ett friområde där kvinnors och barns kroppar blir sexuellt tillgängliga. Likaså 
måste arbetsplatsen vara en miljö där kvinnor ska kunna känna sig trygga mot att utsättas för 
integritetskränkningar och otillbörlig press.

Sexualiserat våld drabbar enskilda kvinnor på ett mycket destruktivt sätt. Det sexualiserade 
våldet kan ses som en del av en maktordning varigenom kvinnor förnekas rätten till sexuell 
integritet och personlig valfrihet. De enskilda kvinnornas upplevelse av kränkning påverkas 
av att gärningarna sker i ett samhälle där kön har betydelse. Sexuella angrepp mot kroppen 
har därför alltid en alldeles speciell innebörd för den som kränks.1 Det handlar om ett våld 
som är nedvärderande för den som drabbas.

Kommissionen har föreslagit ett direktiv om sexuella övergrepp mot barn baserat på de nya 
bestämmelserna i Lissabonfördraget2.

3.4 Kvinnlig könsstympning och tvångsäktenskap

Kvinnor utsätts även för könsbaserade övergrepp genom andra typer av frihetskränkningar.
Ett viktigt område där kvinnors fysiska och psykiska integritet kräver starkt rättsligt skydd 
handlar om könsstympning. Gärningar som leder till allvarlig skada på kvinnors hälsa kan inte 
legitimeras av kulturella hänsyn. Att kriminalisera könsstympning utgör en viktig åtgärd i 
arbetet med att skydda unga människor3. Könsstympning utgör en form av mycket allvarligt 
våld mot kroppen vilket Europaparlamentet särskilt uppmärksammat4. De ingrepp det här är 
fråga om är av en sådan karaktär att de måste anses falla utanför rätten till individuellt 
självbestämmande genom samtycke. För en kvinna som lever i ett socialt sammanhang där det 
utövas ett starkt kulturellt tryck finns inte heller någon reell möjlighet att avge ett sådant 
samtycke. Det är därför av största vikt att alla kvinnor skyddas mot könsstympning.

Tvångsäktenskap är en annan form av könsbaserat våld som utgör en allvarlig kränkning av 
den enskildes rätt till frihet och självbestämmande. Det är viktigt att unga kvinnor skyddas 
mot sådana påtvingade relationer5. Ofta talar man i detta sammanhang om så kallat 

                                               
1 K. Berglund ”Gender and harm”, Scandinavian Studies in Law, s.12-27
2 KOM (2010)0094 om förslag till direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell 
exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF.
3 FN:s barnkonvention, artikel 24 s. 3.
4 P6_TA (2009) 0161 om kampen mot kvinnlig könsstympning inom EU, ”Harmful traditional practices”, 
Daphne booklets 2008.
5 CEDAW, artikel 17:2.
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hedersrelaterat våld.

3.5 Människohandel och prostitution

Människohandel, framförallt för sexuella ändamål, utgör ett stort problem i Europa.
Människohandel är en våldsam och förnedrande verksamhet där de som tvingas underkasta 
sig prostitution utnyttjas skoningslöst. Ofta är det mycket unga människor som drabbas och 
som härigenom får sina liv förstörda. Verksamheten profiterar på klyftor i Europa vilka följer 
av ekonomiska skillnader och sociala problem. Människohandel är en form av 
gränsöverskridande brottslighet som EU redan har pekat ut som ett prioriterat område.
Kommissionens förslag till direktiv om människohandel behandlas nu av parlamentet och 
rådet1.

4. Straffrättslig lagstiftning och andra åtgärder

4.1 Allmänt åtal

Det finns starka skäl för att kräva att alla former av könsbaserat våld ska falla under offentligt 
åtal. Man måste skydda brottsoffrens intressen genom att låta rättsväsendet, i form av polis 
eller åklagare, ta det avgörande beslutet om ett misstänkt övergrepp ska leda till åtal. På 
samma sätt som vid våld i nära relationer blir ofta pressen på den enskilda kvinnan att ta 
tillbaka sin anmälan enorm. Dessa kränkningar är dock av sådan karaktär att det finns ett 
samhällsintresse av att gärningsmännen blir lagförda.

4.2 Juridiskt biträde

Vid en domstolsprövning företräder åklagaren målsägandens intressen. Brottsoffren har dock 
ofta även ett behov av eget juridiskt bistånd2. Om även brottsoffren ges tillgång till juridiskt 
biträde kan deras intressen tillvaratas på ett mer effektivt sätt3. Brottsoffer bör därför få 
rättshjälp i form av ett personligt juridiskt biträde, även i fall där de endast utgör vittnen.
Rättsprocessen blir lättare att genomföra om det skapas en tryggare situation för den enskilda 
kvinnan i samband med domstolsförhör och liknande. Det är också ett mycket effektivt sätt att 
garantera att inga ovidkommande frågor ställs till offren, och att deras berättelser om vad de 
har upplevt blir tillräckligt belysta i domstolsprocessen. På samma sätt som den åtalade har 
tillgång till advokat, har brottsoffret ett behov av att ha någon som bistår dem4. Det kan 
handla om att få hjälp med att svara på relevanta frågor och att hållas informerad om 
genomförandet av domstolsprocessen.

                                               
1 KOM(2010)0095 om förslag till direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skydd av 
offer och om upphävande av rambeslut 2002/629/RIF.
2 Enligt rådets rambeslut 2001/220/RIF är staterna förpliktade att ge brottsoffer rådgivning, artikel 6 och artikel 4 
p. f, iii. Enligt rapport från kommissionen, SEC (2009)476, är medlemsländernas genomförande av denna 
rådgivning ofullständig.
3 Enligt rådets rambeslut 2001/220/RIF ska brottsoffer ha rätt till juridiskt biträde när de kan uppträda som part i 
målet, artikel 6 samt 4 p. f, ii. Enligt rapport från kommissionen, SEC (2009)476, har de flesta av 
medlemsländerna idag uppfyllt denna bestämmelse.
4 Europeiska rådets resolution 2009/C, 295/01, åtgärd C.
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4.3 Ökad kunskap hos myndigheter

Det är dock inte tillräckligt att införa eller förbättra strafflagstiftningen till skydd för kvinnor, 
även lagföringen måste göras mer effektiv1. Samhället måste upptäcka den här typen av våld 
på ett tidigt stadium, genom att sociala myndigheter och andra sådana institutioner arbetar 
aktivt och förebyggande. Många anmälda våldsbrott mot kvinnor avskrivs redan på ett tidigt 
stadium av utredande myndighet. Kunskapen om det könsbaserade våldets mekanismer måste 
förbättras inom rättsväsendet, sjukvården, polisen och socialtjänsten.

Även domstolarna måste göras uppmärksamma på vad ett sexuellt övergrepp innebär för den 
enskilda kvinnan och på hur man kan undvika att kränka offret ytterligare i samband med 
domstolsprocessen. Om brottsoffren får det stöd de behöver under processen kommer detta 
också att underlätta domstolarnas arbete.

4.4 En effektiv brottsutredning

Ett centralt satsningsområde inom ramen för Stockholmsprogrammet är vidareutbildning av 
polismyndigheterna i Europa. Polisen är den första rättsvårdande instans som kvinnor som 
fallit offer för våld kommer i kontakt med. En manual utifrån vilken polismyndigheterna ska 
bedriva sina utredningar kan utarbetas som omfattar de frågor som kan anses vara relevanta 
för att utreda problem med upprepat våld. Vid misstanke om våld i hemmet ska även frågan 
om det har förekommit övergrepp tidigare utredas.

Vid misstanke om sexuella övergrepp är det viktigt att brottsoffren blir undersökta av 
medicinsk personal som kan säkra de spår och den bevisning som kan krävas vid en 
domstolsprocess. Erfarenheterna av att utveckla och tillämpa särskilda manualer för 
spårsäkring har varit goda2. Med hjälp av särskilda instruktioner kan bevissäkringen göras på 
ett konsekvent sätt. Därigenom kan både polisutredning och domstolsprocess bli mer 
rättssäker, både för gärningsman och för brottsoffer3. Genom väl utarbetade formulär för hur 
undersökning och förhör av offer ska utföras kan brottsoffren skonas från onödig belastning.

4.5 Jourer för brottsoffer

De ideella kvinnojourernas arbete till stöd för våldsutsatta kvinnor har visat sig vara mycket 
effektivt när det handlar om att stödja utsatta kvinnor, men verksamheten är otillräcklig och 
ansvaret kan inte läggas på enbart frivilliga krafter. Medlemsstaterna måste ta initiativ till att 
bygga upp jourverksamhet i en sådan grad att den kan tillmötesgå de mest grundläggande 
behoven. Inrättandet av minst en brottsofferjour per 10 000 invånare kan vara ett riktmärke.
Vid inrättandet av sådana brottsofferjourer, är det av central betydelse att det finns personal 
med kunskap och erfarenhet av våld mot kvinnor4. Den här formen av hjälp riktad till 
brottsoffer ska även kunna erbjuda ett skyddat boende, samt juridisk och psykologisk hjälp.
Personal från jourerna kan även kunna fungera som stödpersoner under polisförhör och 
                                               
1 Stockholmsprogrammet 17024/09, antaget av Europeiska Rådet vid mötet den 10 – 11 december 2009. Rådets 
rambeslut om brottsoffers ställning i straffrättsliga förfaranden, 2001/220/RIF, punkterna 6, 8, 10 och 11.
2 Ett exempel är den manual för provtagning och spårsäkring vid sexuella övergrepp som har utvecklats av 
Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet i Sverige.
3 Även åtgärder för att öka rättssäkerheten för misstänkta och åtalade framhålls i Stockholmsprogrammet, 
17024/09, antaget av Europeiska rådets vid mötet den 10–11 december 2009.
4 Rådets rambeslut om brottsoffers ställning i straffrättsliga förfaranden 2001/220/RIF, artikel 13.
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domstolsprocesser1.

4.6 Larmnummer

En konkret åtgärd som kan vidtas är inrättandet av ett larmnummer för könsbaserat våld i 
medlemsstaterna. Till det numret kan våldsutsatta kvinnor ringa för att få omedelbar hjälp.
Personal inom larmtjänsten behöver särskild utbildning för att kunna upptäcka och stödja 
offer för könsbaserat våld. De ska ha tydliga arbetsinstruktioner där det ska framgå vilka 
frågor som måste ska ställas vid misstanke om könsbaserat våld. Medlemsstaterna bör 
tillhandahålla lättåtkomlig information, framförallt på Internet, om det stöd och den hjälp som 
utsatta kvinnor kan få från samhällets sida, samt från frivilligorganisationer och liknande.

4.7 Insatser för unga

Unga människor lever ofta ett socialt liv där de rör sig mycket utanför hemmet, de umgås 
också socialt i stora grupper, i situationer där det förekommer alkohol. Den här typen av 
faktorer leder till att unga både utövar och blir exponerade för våld. Det gäller framförallt 
unga kvinnor, där risken för att utsättas för sexuellt våld kan vara betydande. Det är viktigt att 
fostra skolbarn och ungdomar så att de förstår allvaret i det sexualiserade våldet. Det är viktigt 
att unga människor redan tidigt lär sig att respektera varandras integritet och att vara 
uppmärksamma på destruktiva och nedvärderande beteenden, särskilt sådana som riktas mot 
unga flickor. En riktad satsning till unga flickor kan därför handla om att erbjuda kurser i 
självförsvar som syftar till att lära ut olika tekniker för att försvara sig mot våld. Men det 
handlar lika mycket om att stärka självförtroende och självkänsla genom att ge unga flickor 
kunskap och mod att försvara sig och sin integritet2. Särskilda informationsinsatser är 
nödvändiga för att hindra att unga människor faller offer för människohandel eller 
hedersrelaterade brott.

4.8 Förövarna

Könsbaserat våld är alltid primärt en straffrättslig fråga. Samhället måste därför reagera med 
straff som står i proportion till brottens allvarlighet. Vid prioriteringar av samhällets resurser 
är det viktigt att ha ett tydligt offerperspektiv, eftersom det är denna grupp som idag behöver 
särskilda skyddsinsatser. Det hindrar dock inte att man också kan göra satsningar på enskilda 
gärningsmän genom exempelvis samtalsterapi och andra metoder för att motverka ett 
våldsamt beteende. Denna form av alternativa behandlingar av män som begått allvarliga 
övergrepp mot kvinnor får dock aldrig ersätta den påföljd som följer av straffrättsliga 
bedömningar. Samtalsterapi och andra sådana behandlingsformer kan endast komplettera 
andra former av straff, såsom fängelse.

Våldet är i hög grad en konsekvens av ojämlika maktförhållanden mellan män och kvinnor, 
och uttrycker i sig en dominans- och underordningsrelation mellan gärningsman och offer.
Samtalsterapi där både offer och förövare deltar, måste därför när det gäller dessa brott anses 
som uteslutet eftersom brotten är av en sådan karaktär att dessa aldrig kan bli några likvärdiga 
och jämställda förhandlingsparter.

                                               
1 Rådets rambeslut om brottsoffers ställning i straffrättsliga förfaranden, 2001/220/RIF, artikel 13, s. 2c.
2 ‘Achievements Against the Grain: Self-defence training for Women and Girls in Europe’, rapport inom ramen 
för Daphne-projekt.
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Riskbedömningar, särskilt i samband med våld i nära relationer där offret inte själv anmält 
brottet, bör utföras av polismyndighet och inte av sociala myndigheter. Varje sådan 
riskbedömning ska avse gärningsmannens farlighet, inte offrens sårbarhet. Det är 
gärningsmannens benägenhet att återfalla i brott som är den avgörande faktor som ska 
bedömas.

5. Kunskap och information

5.1 Statistik

Europaparlamentet har redan tidigare uppmärksammat behovet av att registrera omfånget av
den brottslighet, exempelvis mord, som följer av våld i hemmet. Genom ett systematiskt 
insamlande av data blir det möjligt att avgöra vilka kriminalpolitiska insatser som bör 
prioriteras för att man ska kunna förebygga och slutligen avskaffa det könsbaserade våldet.
Det finns brister hos den officiella statistik som produceras av medlemsländerna. Det krävs nu 
att ett gemensamt insamlande av relevanta och jämförbara uppgifter från de olika 
medlemsstaterna genomförs. Det nyinrättade jämställdhetsinstitutet, EIGE, har en viktig roll i 
detta arbete.

Spanien har etablerat ett system för att samla in den information som kommer fram inom 
rättsväsendet i samband med rättsutredningar och domstolsprocesser1. Relevanta uppgifter om 
de aktuella brotten och parterna registreras. Det kan handla om parternas kön, etnicitet, 
brottsplats, bruk av vapen och liknande. Om parterna tidigare varit i kontakt med myndigheter 
kan detta också vara en relevant information att registrera.

5.2 Forskning

Det behövs mer kunskap om det könsbaserade våldets omfattning i Europa. Det är därför av 
stor betydelse att stöd ges till forskning om våld. I detta sammanhang har framförallt det så 
kallade Daphneprojektet varit till stor hjälp.

6. Avslutning

Jag anser att vi måste bryta tystnaden kring dessa allvarliga kränkningar. Genom ökad 
kunskap om det könsbaserade våldet kan också allmänhetens medvetenhet om problemet öka.
Medlemsstaterna bör upprätta nationella handlingsplaner mot det könsbaserade våldet.

                                               
1 www.observatorioviolencia.org


