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Motion av Karin Rågsjö (v) om attityder till våldtäkt
Skyll dej själv - Du var full! En av fem svenskar tycker att en kvinna får skylla sig själv om hon blir våldtagen. Det är ett
av resultaten från en undersökning som Amnesty International gjort. Den 8 mars genomförde
Amnestygrupper på mer än 30 orter en enkät om attityder till våldtäkt. Undersökningen
bygger på drygt 2 600 enkätsvar. Det är ingen vetenskaplig studie, men ger en fingervisning
om attityder i samhället.
De flesta tycker inte att det är kvinnans fel, men att en femtedel gör det väcker frågor kring
attityder och förhållningssätt. Personer i åldrarna 15-25 år, och över 66 år är mer benägna att
tycka att kvinnan har ett eget ansvar vid våldtäkt. Drygt 20 procent av alla svarande tycker att
kvinnan har ett ansvar om hon klär sig och beter sig "utmanande". Omkring en fjärdedel anser
att kvinnan har ett ansvar om hon flörtat och hånglat med mannen före våldtäkten. De tycker
oftare att det kan finnas förmildrande omständigheter som förklarar mannens beteende.
Mer än 96 procent av de tillfrågade tycker att våldtäkt är ett stort eller ganska stort problem.
Siffrorna är alarmerande och ger en kraftig indikation om att det är hög tid att slå tillbaka mot
attityder som drabbar flickor och kvinnor. Att personer mellan 15 och 25 år har attityder som
påminner om Sverige på 1950-talet är ett misslyckande för skolan och för samhället i stort.
För att ändra attityderna krävs en rejäl satsning på barn och ungdomar. Det är bara genom ett
systematiskt förebyggande arbete som vi kan ändra på attityderna.
Vänsterpartiet vill nu inleda ett arbete på flerårsbasis för att förändra attityder till våldtäkt och
sexualiserat våld.
Jag föreslår därför fullmäktige att:
1. Besluta om en undersökning av flickors och pojkars attityder till våldtäkt och
sexualiserat våld. Undersökningen bör göras i år nio samt i andra årskursen på
gymnasiet.
2. Med undersökningen som underlag ta fram en plan för hur vi ska förändra attityderna
till våldtäkt och sexualiserat våld.
3. Med undersökningen som underlag ta fram en informationsinsats som lyfter upp
frågan om våldtäkt och sexualiserat våld på agendan; i det offentliga rummet, i skolan
och vid köksbordet

Stockholm den 4 juni 2008
Karin Rågsjö (v)

