Enkät till riksdagskvinnor

Roks söker dig!
Roks är en feministisk organisation som har funnits sedan 1984. Ni, riksdagskvinnor, har alltid varit
centrala för oss i vårt arbete mot mäns våld. Ni har hållit våra frågor levande och realiserat dem i
politiken.
Nu vill vi ha kontakt med dig inför valet 2018! Besvara våra åtta valfrågor och gör ditt
engagemang mot mäns våld synligt för våra medlemmar. Svaren publicerar vi på roks.se, där du
även ser våra krav inför valet.
Tack för din medverkan!
Systerliga hälsningar,
Jenny Westerstrand, Roks ordförande

1) Kvinnorörelsens styrka
Kvinnorörelsen i Sverige har varit framgångsrik och drivande bakom lagstiftningar och reformer för
kvinnors rättigheter. Hur stark skulle du säga att dagens kvinnorörelse är?
1=Trängd, 10=Offensiv/agendasättande
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2) 2017 anmäldes 7370 våldtäkter och #me too-rörelsen tog fart. Vilka åtgärder ser du som
viktigast för att stoppa mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn?
Välj max 3 val och rangordna dessa:







Högre kunskapskrav på polis, åklagare och domstol
Förebyggande arbete i förskolan/skolan
Hårdare straff
Riktade satsningar till män
Snabbt stöd och skyddade boende till kvinnor, tjejer och barn
Annat

3) Barn i vårdnadstvister
Roks anser att barn ska ges ett eget juridiskt ombud vid vårdnadstvister. Stöder du det kravet?
Ja

Nej

4) Jourverksamheten

Vet ej

Bör verksamheter med skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn få drivas med
vinstintresse?
Ja

Nej

Vet ej

5) Finansiering
En stark och levande jourrörelse kräver långsiktigt arbete. Idag får våra kvinnojourer och tjejjourer
ansöka om medel för ett år i taget. Stöder du vårt krav på flerårig finansiering?
Ja

Nej

Vet ej

6) Kvinnor och tjejer i prostitution
Sedan sexköpslagen infördes har ingen kvinna mördats i prostitution i Sverige. Samtidigt har inte
stödåtgärderna som skulle följa lagen realiserats. Ska det vara ett krav på kommunerna att ge
riktat stöd till kvinnor och tjejer i prostitution?
Ja

Nej

Vet ej

7) Samhällets stöd
Vi har sett att kraven har höjts för när en kvinna eller tjej anses ha skyddsbehov och är berättigad
till skyddat boende. Vad anser du ska krävas för placering på en kvinnojour?
Endast ett svar är möjligt







En önskan att bryta upp ur en destruktiv relation
En upplevd hotbild
Socialtjänstens bedömning om hot
Polisens riskbedömning/utdömt kontaktförbud
Annat
Vet ej

8) Vad tycker du att jourrörelsen ska fokusera på för att motverka mäns våld mot kvinnor, tjejer
och barn?

