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Det krävs åtgärder för att stoppa våldet mot kvinnor
Våld mot kvinnor förekommer i alla länder och i alla samhällen, och påverkar alla grupper av kvinnor
och flickor. En av tre flickor som föds i dag kommer någon gång under sitt liv att utsättas för våld.
Våld mot kvinnor och flickor kan vara fysiskt, sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt. Det drivs av en
djupt rotad övertygelse om att kvinnor inte är lika mycket värda som män. Så ser verkligheten ut för
miljoner kvinnor och flickor, som saknar röst, frihet, ekonomiskt oberoende och lika möjligheter till
utbildning eller arbete. Våld mot kvinnor och flickor förekommer privat och offentligt, och i det
fysiska såväl som det virtuella rummet. Våld mot kvinnor och hot om våld berövar kvinnor deras
grundläggande mänskliga rättigheter.
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Tvångs- och barnäktenskap – över 60 miljoner flickor i världen är barnbrudar, och gifts bort
före 18 års ålder.1
Kvinnomord – bland kvinnor mellan 15 och 44 orsakar våld mer död och handikapp än
cancer, malaria, trafikolyckor och krig tillsammans. Våld mot kvinnor kan vara det mest
genomgripande brottet mot mänskliga rättigheter som vi känner till i dag, och ödelägger liv,
söndrar samhällen och förhindrar utvecklingen.2
Hedersbrott – fler än 20 000 kvinnor dödas varje år i hedersmord, misstänker kvinnogrupper
i södra Asien och Mellanöstern.3
Sexuella trakasserier – mellan 40 och 50 % av alla kvinnor i EU-länderna får uppleva
oönskade sexuella inviter, fysisk kontakt eller andra typer av sexuella trakasserier på
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arbetet.
Kvinnor och väpnade konflikter – i många väpnade konflikter våldtas kvinnor systematiskt
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av väpnade grupper.
Kvinnor med funktionshinder – 83 % av alla kvinnor med funktionshinder trakasseras
sexuellt någon gång under sitt liv. Kvinnor som har ett psykiskt funktionshinder och bor på
institution är mer utsatta för angrepp.6

http://www.icrw.org/what-we-do/adolescents/child-marriage
http://saynotoviolence.org/issue/facts-and-figures
3
http://faculty.maxwell.syr.edu/hpschmitz/PSC354/PSC354Readings/HonorKillings.pdf
4
http://saynotoviolence.org/issue/facts-and-figures
5
Våldtäkt i samband med konflikter: http://www.endvawnow.org/en/articles/299-fast-facts-statistics-onviolence-against-women-and-girls-.html
6
http://www.endingviolence.org/files/uploads/SexualAssaultFactSheet.pdf (sidan 5)
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Våld mot kvinnor och hiv/aids – 17 miljoner kvinnor lever med aids i världen och 50 % av
dem har smittats av sin manliga partner.7
Kvinnlig könsstympning – mellan cirka 100 och 140 miljoner flickor och kvinnor har utsatts
för kvinnlig könsstympning.8
Trafficking – kvinnor och flickor utgör 80 % av de 800 000 personer som utsätts för
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trafficking varje år.
Våld mot HBTQ-personer – kvinnor som inte uppfyller samhällets förväntningar på
sexualitet och kön löper högre risk att utsättas för brott till följd av deras sexualitet eller
könsidentitet. Till stor del saknas tillförlitlig statistik rörande brott mot dessa grupper,
eftersom många brottsoffer inte rapporterar övergrepp till polisen på grund av välgrundad
rädsla och misstro.
Traditioner med negativ påverkan – söner har företräde, flickor har begränsade eller inga
möjligheter till utbildning, tidiga äktenskap, hemgift, stereotypa arbeten.

Den offentliga sektorn måste vidta åtgärder för att stoppa all form av våld mot kvinnor
Anställda inom den offentliga sektorn har goda möjligheter att främja, implementera och övervaka
lagar och regler som ökar jämlikheten mellan könen och skyddar mot brott och trakasserier. På
platser där det finns lagar är samhället och i synnerhet kvinnorna ofta inte medvetna om dem. Brott
mot kvinnor skapar ojämlikhet och klyftor i utvecklingen, vilket påverkar välbefinnandet för
nuvarande och framtida generationer.
PSIs världskongress är ett viktigt forum där vi kan höja våra röster och förenas i solidaritet i vår
gemensamma strävan att stoppa kvinnovåldet. Fackföreningarna inom den offentliga sektorn måste
samarbeta för att skapa en värld utan våld för dagens kvinnor och för de kommande generationerna.

Fackföreningarna handlar
För att stoppa våldet krävs krafttag från de offentliga myndigheterna när det gäller att utforma och
implementera lämpliga förebyggande åtgärder, säkerställa det rättsliga skyddet och driva ärenden
till åtal, och för att ge offer stöd och ersättning. PSI och dess medlemsförbund kan:
Öka medvetenheten om och mobilisera mot diskriminering och våld.
Se till att man börjar prata om hur man ska förebygga och förhindra våldshandlingar.
Bryta tystnaden och arbeta aktivt för att få stopp på våldet på arbetet.
Införa mekanismer för att eliminera sexuella trakasserier och andra former av våld på
arbetet.
 Införliva åtgärder för att skydda offer för våld i hemmet i kollektivavtal.





Krav till regeringarna:
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Se till att jämlikhet mellan könen blir en del av den nationella lagstiftningen.
Införa effektiva implementeringsmekanismer för att upprätthålla lagen i nära samarbete med
det civila samhället.

http://www.pedaids.org/Publications/Fact-Sheets---Brochures/fact-sheet-and-issue-brief-updates-(august2012)/Global-AIDS-Pandemic-Key-Facts-(updated-August-201 och
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/20111130_UA_Rep
ort_en.pdf
8
http://www.unifem.org/attachments/products/EVAWkit_02_VAWandMDGs_en.pdf (sidan 2)
9
http://www.unifem.org/attachments/products/EVAWkit_02_VAWandMDGs_en.pdf (sidan 2) och
http://www.endvawnow.org/en/articles/299-fast-facts-statistics-on-violence-against-women-and-girls-.html















Tillhandahålla tillräckliga resurser för att policyer ska kunna implementeras och för att hjälpa
offer (härbärgen, larmtelefoner osv.)
Utbilda rättsliga myndigheter och polisen så att de kan hantera frågan om våld mot kvinnor och
flickor.
Se till att de rättsliga sanktionerna är tillräckligt kännbara för att avskräcka från våldhandlingar.
Underlätta kvinnors tillgång till rättvisa, bland annat genom att tillhandahålla översättning till
olika språk och gratis rättshjälp.
Vidta effektiva åtgärder för att säkerställa att medierna visar och främjar respekten för kvinnor
och flickor.
Integrera förebyggandet av våld och principen om jämlikhet mellan könen i skolplanen.
Aktivt stödja kvinnor i ledande ställning och samarbeta för att uppnå jämlikhet i alla
beslutsfattande organ.
Anta nationell lagstiftning som erkänner könsbaserat våld som asylskäl och liknande yrkanden.
Utarbeta indikatorer på arbetsrelaterat våld, regelbundet sammanställa och publicera
information om ojämlikhet mellan könen och sätta upp system som mäter och övervakar
framstegen när det gäller de uppsatta målen.
Anta lämplig lagstiftning för att skydda kvinnor och flickor mot diskriminering och våld.
Ratificera CEDAW och implementera den allmänna rekommendationen nr 19 om våld mot
kvinnor.
Ratificera ILO:s konvention nr 111 angående diskriminering i fråga om anställning och
yrkesutövning, nr 189 om hushållsarbetare och nr 182 om förbud mot och omedelbara åtgärder
för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete.
Implementera ILO:s rekommendation nr 200 rörande hiv/aids och arbetslivet som lyder:
”Åtgärder bör vidtas på arbetsplatsen eller genom dess försorg för att minska smittspridningen
av hiv och mildra dess effekter genom att: …tillämpa åtgärder för att hindra och förbjuda våld
och trakasserier på arbetsplatsen”.

Regeringar som tar frågan om våld mot kvinnor på allvar ska samarbeta med det civila samhället och
öka åtgärderna för att stoppa den könsbaserade diskrimineringen inom alla områden och uppnå
sann jämlikhet mellan kvinnor och män.

PSIs MEDLEMSFÖRBUND SÄGER NEJ TILL VÅLD MOT KVINNOR OCH FLICKOR!
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