Ungdomsparlamentet

Socialutskottets motion
Hur bör Stockholms stad arbeta för att alla ska känna sig
trygga överallt i staden?
Bakgrund
En av de största orsakerna till att folk känner sig otrygga i
Stockholms stad är sexualbrott. Sexualbrott innefattar bland annat
koppleri, sexuellt tvång, sexuella övergrepp och våldtäkt. Enligt
BRÅ så anmäldes 18 100 sexualbrott år 2015, varav ca 5900 var
våldtäkter. Av dessa skedde 59% på allmän plats, och enligt
Stockholms stads trygghetsundersökning känner sig ca 27000
människor otrygga i lokaltrafiken. En annan påverkande faktor till
otryggheten kan vara avsaknad av gatlyktor i Stockholms kommun;
år 2014 ansåg 18% av befolkningen att belysningen var bristfällig.
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Orsaker
En grundläggande orsak till att sexualbrott sker är de könsroller som
finns i samhället. I nuläget är utbildningen kring ämnet bristande, då
genus-, könsroll- och samlevnadskunskap inte är obligatorisk att
lära sig i skolan. Många elever är missnöjda med den bristfälliga
sexualundervisningen de fick i grundskolan , vilket leder till
okunskap bland befolkningen kring ämnet. På grund av detta lär
man sig inte att respektera varandra och varandras kroppar, allas
olika sexualiteter samt vad som räknas som sexuella ofredanden.
Media såsom TV, radio samt sociala medier är även en påverkande
faktor till de könsroller samt den så kallade machokulturen som
råder i samhället.
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Människor som bor i områden där det finns mycket utanförskap
såsom Rinkeby-Kista eller Spånga-Tensta löper större risk att utföra
brott. Områden med högre brottslighet avskräcker folk från att röra
sig utomhus, vilket leder till att fler sexualbrott kan förekomma.
Utanförskapet beror till stor del på socioekonomiska problem, vilket
dels är en konsekvens av bristande utbildning. De flesta sexualbrott
sker på offentligt plats , och många känner sig oroliga i det allmänna
rummet då många upplever att det saknas belysning och
övervakning.
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Konsekvenser
Grupper som utsätts för sexuella övergrepp och trakasserier känner
sig otrygga, vilket gör att deras frihet i samhället begränsas. Tilliten

PM
Sida 2 (4)

till medmänniskor minskar och därmed försämras stämningen i
samhället. Individer som utsätts för övergrepp eller trakasserier får
ofta psykiska problem , som då kräver resurser från samhället.
Detta skapar en stor belastning på den psykiatriska vården i
Stockholms stad. Individens psykiska ohälsa begränsar även arbete
och studier , vilket i längden bidrar till att färre människor arbetar
och betalar skatt, som slår tillbaka på näringslivet och Stockholms
stads ekonomi. Otryggheten som uppstår hos utsatta grupper bidrar
till segregation och mindre jämställdhet i samhället, då dessa
grupper kan uppleva mindre rörelsefrihet.
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Åtgärdsförslag
Mot bakgrund av dessa fakta föreslår vi att ungdomsparlamentet
beslutar följande;

1. Förbättra säkerheten mot sexuella övergrepp genom:
a. Att belysningen i mörka områden där människor
vistas såsom buss- och tunnelbanestationer,
bostadsområden och övriga sämred upplysta
områden förbättras.
b. Att fler övervakningskameror sätts upp på utsatta
platser såsom parker, runt om tunnelbanan och
gångtunnlar.
c. Att kraftigt öka antalet personer som arbetar med att
stärka tryggheten i Stockholms stad så som
trygghetsvärdar, ordningsvakter och fältassistenter.
2. Stärka utbildningen kring ämnet genom:
a. Att obligatoriska föreläsningar om sexuella
ofredanden införs i skolan, och genomförs från
årskurs 6 för samtliga elever och lärare.
b. Att samtliga lärare och pedagoger anställda av
Stockholms stad får fortbildning om genus- samt
ledarfrågor, och utbildning för hantering och
utlärning kring sexualbrott.
c. Att kommunen organiserar seminarier och aktiviteter
för arbetsplatser och företag som förebygger sexuella
ofredanden.
3. Att minska mängden förbrytare genom:
a. Att bevisningen mot gärningsmän förenklas genom
mer belysning och övervakning.
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b. Att minska utanförskapet i samhället genom att
kommunen anordnar gratis fritidsaktiviteter för
ungdomar, och på så vis stärker tillhörigheten till
sociala grupper.
c. Att öka antalet anmälningar genom att kommunala
ungdomsmottagningar och stödgrupper erbjuder
direkt stöd till våldtäktsoffer, samt hänvisar om vart
och hur man ska vända sig för en anmälning.
Med dessa förslag kan Stockholm göras till en tryggare stad,
och antalet sexualbrott kan minska.
Socialutskottets ledamöter:
Geneth Gurmu, Rebecka Rosengren, Viggo Alm, Frida Eriksson,
Cornelia Andersson, Ottilia Sonnorp, Yasmin Samavat, Agnes
Sandeborg, Molly Widin, Lisa Schenström, Gabriel Reyes. Albin
Otterbeck, Lykke Elinder

Dessa källor är granskade av Ungdomsparlamentets Socialutskott
den 5 december 2016
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http://www.stockholm.se/PageFiles/738438/2014/Stads%c3%b6ver
gripande%20rapport%20Trygghetsm%c3%a4tningen%20%c3%a5r
%202014.pdf
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-ochsexualbrott.html
http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/utsatthet-forbrott.html#
http://www.dnv.se/wpcontent/uploads/2014/05/Utanf%C3%B6rskapets-karta-enuppf%C3%B6ljning-.pdf
http://www.umo.se/Sex/Sex--och-samlevnadsundervisning/Tackfor-ditt-svar/
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http://statensmedierad.se/larommedier/kallkritikvemvadvarfor/kvin
norochmanimedier.425.h
tml
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https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/forskning
srapporter/7063_orsaker-till-kriminalitet--sammanfattningsrapport.pdf
http://tryggaresverige.org/trygghet-i-kollektivtrafiken-envalvinnarfraga
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http://mentalhealthrun.se/2016/09/13/psykisk-ohalsa-paverkarhela-samhallet/
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https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:133510/FULLTEXT01.pdf
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