Till berörda politiker och tjänstemän, Justitieutskottet, Justitiedepartementet,
Arbetsdepartementet och Jämställdhetsmyndigheten.

Upprop den 25 november angående kampen mot mäns våld mot kvinnor.
Med anledning av internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor den 25
november, samt utifrån Sveriges ratificeringar av FN:s kvinnokonvention och
Istanbulkonventionen, går våra nedanstående krav i linje med konventionernas
förpliktigande.
Vi, nedanstående undertecknare, kräver att ni ansvariga för lagstiftning och
brottsbekämpning omgående vidtar de åtgärder som krävs för att leva upp till
regeringens jämställdhetsmål nr 6 (Mäns våld mot kvinnor ska upphöra).
Alla vi överlevare, anhöriga, närstående, organisationer och sakkunniga i
civilsamhället som drabbas och tillsammans möter mäns våld mot kvinnor i vårt land,
nöjer oss inte längre med tomma ord och planer. Vi vill se en förändring. Nu!
Bakgrunden till våra krav är att vi, trots mål och planer, inte ser någon förändring i
praktiken.
Ni, våra folkvalda tillsammans med sakkunniga inom rikspolitiken, har ett ansvar. Om
vi ska avskaffa våldet mot kvinnor, är det hög tid att gå från ord till handling. Sekler
av kvinnoförtryck i olika former måste få ett slut. FN:s kvinnokonvention förpliktigar.
Hälften av vår befolkning får inte sina mänskliga rättigheter uppfyllda och
garanterade, så länge våldet mot kvinnor fortsätter.
Utredningar, statistiska underlag, fakta och erfarenheter har vi samlat i decennier. Vi
får inte låta nya utredningar skjuta på processer. Nu krävs handling!
I det fortsatta arbetet med att förverkliga alla fina handlingsplaner, strategier etc. har
vi överlevare, anhöriga, närstående, organisationer och sakkunniga i civilsamhället
viktig kunskap att bidra med. Vi vill bli lyssnade till!
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