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I söndags tog kvinnliga skådespelare plats på scener över hela landet för att läsa upp de vittnesmål om grova sexuella trakas-
serier och övergrepp som samlats in i uppropet ”Tystnad tagning”.  FOTO: JONAS EKSTRÖMER /TT

”För att fler sexualbrott ska 
anmälas måste rättsväsendets 
hantering kraftigt förbättras.”
■ De kvinnor som hittills berättat 
om sina erfarenheter får inte ha 
vittnat förgäves. Nu är det vik-
tigt att politiken inte sviker.

Det skriver de två modera-
terna Olof Lavesson och Tomas 
Tobé, ordförande i riksdagens 
kulturutskott respektive justitie-
utskott.

U nder hashtaggen #metoo 
har kvinnor synliggjort 
omfattningen av de sexu-
ella övergrepp och kränk-

ningar som de utsätts för i sin var-
dag. Rörelsen har vuxit lavinartat 
med vittnesmål från olika branscher 
– scenkonsten, juridiken, journalis-
tiken och även från politiken genom 
#imaktenskorridorer, där vittnesmål 
innehållit exempel också från vårt 
eget parti, något vi inom Moderater-
na tar på allra största allvar. Varje en-
skilt fall ska följas upp och där det be-
hövs ska åtgärder vidtas.

Den flodvåg #metoo utlöst måste få 
konsekvenser. Det räcker inte att poli-
tiker tar avstånd i medier, att enstaka 
förövare får stå vid skampålen eller 
att beslut fattas om till intet förplik-
tigande policydokument. Övergrepp 
och kränkningar mot kvinnor, såväl 
som sexistiska attityder, är ett struk-
turellt problem som förekommer 
överallt i samhället. Det krävs poli-
tisk handlingskraft och förändring. 

Nu behövs ett långsiktigt förebyg-
gande arbete, en genomgripande för-
ändring av synen på könsrollerna och 
bättre resurser till polis och rättsvä-
sende. Roten till problemet måste an-
gripas – inte bara symptomen. Inget 
annat duger i ett land med ambitio-
nen att vara världens mest jämställda.

År 2010 hade riksdagens kulturut-
skott, där en av oss nu är ordföran-

de, en offentlig hearing om övergrepp 
inom scenkonsten. Alla som deltog lo-
vade bättring och att problemen skul-
le hanteras, men uppenbarligen har 
mycket lite hänt sedan dess. Därför 
har utskottet nu åter kallat till sig le-
darna för de statliga scenkonstinsti-
tutionerna, liksom företrädare från 
arbetsgivar- och arbetstagarorgani-
sationerna. Vi träffar dem idag och 
förväntar oss tydliga svar på varför 
problemen kvarstår och hur de tän-
ker agera för en förändring. Ytterliga-
re sju förlorade år är otänkbart. 

Tystnadskulturen på arbetsplatser-
na måste brytas. Sexistisk jargong får 
inte accepteras. Övergrepp ska aldrig 
ursäktas – de ska polisanmälas och 
misstänkta förövare ska ställas inför 
rätta.

I dagarna har Brottsförebyggande rå-
det, Brå, presenterat siffror som vi-
sar att antalet utsatta för sexualbrott 
i Sverige har ökat med 138 procent 
på två år. Under 2016 utsattes minst 
181 000 personer, varav majoriteten 
var kvinnor.

För att fler sexualbrott ska anmä-
las måste rättsväsendets hantering 
av dessa brott kraftigt förbättras. Att 
våldtäktsanmälningar läggs på hög är 
skamligt. Moderaterna vill ge mer re-
surser till polisen och i varje polisre-
gion ska särskilda grupper etableras 
som är specialiserade på sexualbrott. 
Den som utsatts ska ha rätt till stöd 
från ett målsägarbiträde som uppfyl-
ler särskilda krav på kompetens och 
lämplighet. Straffen för sexualbrott 
behöver också skärpas. 

Arbetet för jämställdhet måste bör-
ja tidigt. Vikten av goda förebilder 
kan inte underskattas. Många föräld-
rar talar med sina döttrar om att inte 
acceptera ovälkomna närmanden el-
ler kränkningar. Det är bra, men ännu 

viktigare är att fler föräldrar pratar 
med sina söner om vad som är rätt 
och vad som är fel. Gränserna mås-
te vara tydliga. Som vuxen har man 
dessutom ett ansvar – oavsett om man 
är förälder, släkting, coach, lärare el-
ler offentlig person – att alltid före-
gå med gott exempel i både ord och 
handling.

Skolan har ett viktigt uppdrag att sä-
kerställa att osunda könsroller inte 
förstärks eller förs vidare. Flickor och 
pojkar ska inte behandlas olika uti-
från kön, utan utifrån sina individuel-
la förutsättningar. Privata och ideella 
initiativ som arbetar för att stävja ske-
va värderingar på olika nivåer i sam-
hället måste stärkas. Det kan hand-
la om allt från insatser riktade mot 
idrottsrörelsen och jargongen i om-
klädningsrummen till hur det är på 
skolor och kontor. 

De kvinnor som hittills berättat om 
sina erfarenheter får inte ha vittnat 
förgäves. Nu är det viktigt att politi-
ken inte sviker, utan förmår att agera.
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”Afghanistan blir inte 
bättre av att dräneras 
på sina unga och 
starka medborgare.”
■ Anne Henricson:

It-slarvet som onsda-
gens (22/11) ledare ”Digi-
tala hot är verkliga. Naivi-
teten är farlig” tar upp är 
symptomatisk av hur vårt 
samhälle förhåller sig till 
it och säkerhet. Tänker på 
det svaga försvaret mot ut-
slagning av våra datorise-
rade system för vatten, el, 
tele och så vidare.

Hur många miljarder går 
det till försvaret i ett tradi-
tionellt krig med kanoner, 
flyg och ubåtar? Och hur 
skulle dessa kunna funge-
ra om infrastrukturen först 
slås ut?

■ Birgitta Hernestam:
Det protesteras mot att 

de afghanska ensamkom-
mande ungdomarna måste 
resa hem. Dessa unga star-
ka män borde kunna arbe-
ta i och utveckla sitt land. 
De har under några år 
i Sverige sett hur ett sam-
hälle kan och bör fungera. 
Med dessa erfarenheter 
kan de göra nytta i hem-
landet. Afghanistan blir 
inte bättre av att dräneras 
på sina unga och starka 
medborgare.

Vi kan läsa att läkare och 
ingenjörer kommer från 
Syrien och att vi behöver 
dessa. De borde behövas 
bättre i Syrien. Att vi ut-
nyttjar deras kompetens 
är mer än själviskt. Målet 
med att kunna fly och få 
skydd en tid måste vara att 
kunna återvända till hem-
landet när situationen för-
bättras. Vi kan producera 
våra egna läkare och in-
genjörer och behöver inte 
utnyttja nyanlända. Det är 
en fördel om de kan valide-
ra sina utbildningar i Sve-
rige för att senare ha en 
uppdaterad kunskap när 
de återvänder till hemlan-
det.

Nog måste det kännas 
mer tillfredsställande för 
unga människor att åter-
vända till sina familjer och 
där göra nytta än att gå 
i Sverige utan arbete. 

Nu säger vän av ordning 
att de inte har några famil-
jer. Detta stämmer inte. Fa-
miljerna är ofta stora med 
många syskon, föräldrar, 
farbröder och kusiner. Fa-

miljekänslan är stark och 
ingen är ensam vid hem-
komsten.

■ Heidi Avellan:
Läkare och ingenjörer 

från Syrien kommer inte 
till Sverige för att deras in-
satser behövs här, utan på 
flykt undan det skonings-
lösa inbördeskrig som ra-
sar i deras hemland. Men 
väl här behöver de integre-
ras i sitt nya samhälle – och 
deras yrkeskunskap tas till 
vara. Det är därför deras 
utbildningar behöver va-
lideras. 

Att ifrågasätta unga af-
ghaner som ska avvisas 
och uppger att de inte har 
anhöriga i sitt krigshärja-
de hemland är förbryllan-
de. Rapporter från avvisa-
de visar också att de saknar 
kontakter. 

■ Per Strandell:
Apropå Heidi Avellans 

krönika (18/11): På 80-ta-
let hade många tjejer föl-
jande citat uppsatt på sina 
väggar: ”Snälla pojkar får 
inte kyssa vackra flickor.”  
Jag vet inte graden av all-
var bakom denna signal 
om vilken typ av killar som 
tjejer attraherades av. Trots 
den komiska framtoningen 
låg det förmodligen en del 
i det. 

Vi som var med på den 
tiden kände oss kluvna. 
Snäll var ju en fin egen-
skap som borde uppmunt-
ras. Skulle alltså motsatsen 
till snäll – det vill säga elak 
och stygg – vara något som 
kvinnor tände på? 

Men vi tog till oss orden. 
Vilken grabb ville inte kys-
sa en vacker flicka – och 
kanske mer? Men hur vara 
just ”icke snäll”? 

Genom åren har tusen-
tals killar och män prö-
vat sig fram. Vi har flörtat, 
skrävlat, tafsat och smekt, 
ömsom gett artiga och öm-
som sexistiska kompliman-
ger, glott med kåta ögon. 
Allt för att få kyssa den där 
vackra flickan som bara 
tycks vilja pussa den där 
tuffe bufflige killen, den 
där lite ”farlige” grabben, 
den där ”machon” med 
skäggstubb, muskler och 
flint à la skinnskallen.
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