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Inrätta en haverikommission kring mäns våld mot
kvinnor
Under det senaste året har antalet kvinnor som mördats av en närstående ökat lavinartat. Under år 2018
mördades 22 kvinnor i Sverige av en man de var eller varit i en relation med. Jämfört med år 2017 är det
15 fler fall av dödligt våld i en parrelation, och även en större andel av det dödliga våldet totalt. Det är en
tydlig signal om att samhällets ansträngningar är otillräckliga. I Göteborgsområdet dödades 4 kvinnor
förra året av män som de har, eller haft, en relation till.
Varje kvinna som dör till följd av våldet är ett samhälleligt misslyckande. Men också de som utsätts för
våld. Kvinnor som dödas av en man de har eller har haft en relation till har ofta varit utsatt för våld
tidigare och sökt samhällets hjälp på olika sätt. Männen kan också ofta varit i tidigare kontakt med polis,
vård, socialtjänst eller liknande.
Precis som utredningar tillsätts när det förekommer större olyckor inom exempelvis vägtrafiken, bränder,
ras och farliga utsläpp med mera borde samhället ta ett helhetsansvar för att utreda vad som fallerat när en
kvinnor dör av våld i nära relation, eller utsätts för grovt våld. Det räcker inte med att enskilda
gärningspersoner i bästa fall döms i domstol, utan samhället som helhet måste agera för att dra lärdomar
av vad som hänt för att bättre förebygga framtida dödsfall.
Vi har i Göteborg tillsatt den så kallade “Amandakommissionen” i syfte att identifiera rutiner som brister
kring stadens arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck, så att staden kan stärka sitt arbete. Det är ett
väldigt angeläget arbete, och vi anser att en denna kommissions arbetssätt även skulle fungera som mall
för den vidare perspektivet kring mäns våld mot kvinnor.
Feministiskt initiativ vill att Göteborg stad tar initiativ till en haverikommission med uppdrag att utreda vad
som föregått dödligt våld och grovt våld mot kvinnor. Syftet är att förebygga våldet,och föreslå förbättringar
för att stoppa mäns våld mot kvinnor. En haverikommission behövs för att se hur samverkan mellan polis,
socialtjänst, sjukvård och andra samhällsinsatser fungerar och vilka insatser som behövs för kvinnor som är
utsatta för hot, våld och trakasserier. Då frågan ligger närmast kommunal kompetens då det rör både sociala
frågor, folkhälsa och befolkningsansvar så är det lämpligt att just Göteborg stad tar initiativ till en sådan
haverikommission, och bjuder in andra aktörer att delta.
En haverikommission bör inte fokusera enbart på slutet av processen kring våldet, utan ta ett helhetsgrepp när
det gäller de våldsutsatta kvinnornas tidigare livssituation, t.ex. tillgång till bostad och möjligheter till att leva
ett liv utan trakasserier. Men även inrikta sig på att gärningsmännens bana till brotten, t.ex. vilka försök till
interventioner som skett, vilka varningssignaler som uppfattats alternativt ej uppfattats.
Fokus i en haverikommission bör ligga på samhällets ansvar och möjligheter att förebygga liknande brott
framöver.
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Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Att inrätta en haverikommission för att utreda varje fall av dödligt våld och grovt våld mot kvinnor i
Göteborgs stad.
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