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Initiativ i kommunstyrelsen

Porta tafsande män från nöjeslivet i
Eskilstuna
För Liberalerna är det självklart att kvinnor har rätt till sin egen kropp. Kvinnor och tjejer ska kunna
röra sig fritt överallt och vid alla tider på dygnet utan att behöva vara rädda för att bli tafsade på.
Det är ett brott att tafsa. Det räknas som sexuellt ofredande. Brott ska anmälas och förövaren
straffas.
Det är skrämmande att se hur utbrett det är att män tafsar på kvinnor. På de flesta festivaler (med
något lysande undantag) anmäler kvinnor och tjejer ett stort antal sexuella ofredanden och ännu fler
anmäls inte. Till och med våldtäkter förekommer i publikhavet. Det här är fullständigt oacceptabelt.
I Eskilstunas plan emot mäns våld mot kvinnor ”Eskilstuna – en fristad för kvinnor” nämns sexuellt
ofredande som en del av våldet, men några åtgärder finns inte. Sexuella ofredanden mot kvinnor är
inte heller med i den handlingsplan Trygga Eskilstuna och polisen tagit fram för perioden.
Liberalerna anser att kommunen borde arbeta aktivt med frågan. Tillsammans med polisen och
krögarna arbetar man emot knark under parollen krogar mot knark. Kommunen borde ta initiativ till
ett liknande samarbete när det gäller sexuellt ofredande – krogar emot tafsning. I Eskilstunas
nöjesliv ska råda nolltolerans mot sexuella ofredanden. Kvinnor som utsätts för ofredande ska
uppmuntras att polisanmäla så att förövaren kan lagföras.
Tafsande män borde portas från nöjeslivet i Eskilstuna, förutom krogar och restauranger även
festivaler och andra större arrangemang där kvinnor kan känna sig utsatta. Kvinnor ska tryggt kunna
gå ut i Eskilstuna. Män som tafsar ska stanna kvar hemma.
Med anledning av ovanstående yrkar jag
•

Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till Trygga Eskilstuna att samla polis och relevanta
aktörer inom Eskilstunas restaurang- och nöjesliv till gemensamt agerande emot sexuella
ofredanden. Syftet ska vara att införa nolltolerans emot sexuella ofredanden i nöjeslivet.
Aktörerna ska uppmanas att komma överens om hur den som begår sexuella ofredanden ska
kunna portas från nöjeslivet i Eskilstuna.
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•

Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till Trygga Eskilstuna att arbeta in åtgärder emot
sexuella ofredanden i samverkansöverenskommelsen med polisen samt i
genomförandeplanen för densamma.
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