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BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG

Utskottet för välfärd i Nordens betänkande över

Medlemsförslag
om gemensamma insatser mot våld i nära re-
lationer i hele Norden

Förslag

Utskottet för välfärd i Norden föreslår att

Nordiska rådet inte går vidare med Medlemsforslag A 1650/välfärd

Bakgrund

Socialdemokratiska gruppen föreslår att

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet

att arbeta för att de nordiska ländernas regeringar utarbetar och
antar en strategi för att förebygga och minska antalet fall av våld i
nära relationer

att samtliga nordiska länder arbetar för att deras kommuner utar-
betar handlingsplaner för att förebygga, upptäcka och vidta åtgär-
der mot våld i nära relationer

att det genomförs en gemensam nordisk konferens på temat våld i
nära relationer där syftet är att lära av varandra för att hitta de
bästa lösningarna för att förebygga och minska våldet i nära relat-
ioner

att det genomförs en gemensam nordisk konferens om barns rät-
tigheter i Norden, dit centrala nyckelpersoner bjuds in

att samtliga nordiska länder ser över sitt stöd till frivilligorganisat-
ioner som arbetar för att motverka våld i nära relationer

Udvalgets synspunkter
Utskottet för välfärd i Norden anser det väldigt viktigt att bekämpa våld i
nära relationer och välkomnar därmed ett nordiskt samarbete på området.
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Det är därför glädjande att konstatera att Nordiska ministerrådet för jäm-
ställdhet under 2016-års finska ordförandeskap har det angelägna huvud-
temat att fokusera på insatser mot våld och övergrepp mot kvinnor och
våld i nära relationer. Nordiska ministerrådet planerar att ta fram en rap-
port kring våld i nära relationer som ska presenteras på en konferens se-
nare i höst. Under samrådet med jämställdhetsministern och det kom-
mande finska ordförandeskapet vid sessionen i höstas inbjöds dessutom
Nordiska rådet att delta vid konferensen.

Könsrelaterat våld har länge varit ett prioriterat tema för Nordiska mi-
nisterrådets jämställdhetssamarbete, bland annat genomtemat ”Nolltole-
rans mot könsrelaterat våld år 2010-2014 och ”Kvinnofrid – våld mot
kvinnor” år 2000 – 2004.

Den Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) anordnar ett
barnrättsseminarium den 27 maj i Köpenhamn där utskottsmedlemmarna
välkomnas att delta. Se inbjudan under dagordningspunkt 47/16.

Utskottet för välfärd i Norden kan därmed anse att flertalet av de före-
slagna att-satserna redan är i process och utifrån deltagande i de olika
konferenserna som Nordiska ministerrådet inbjuder till kan Nordiska rådet
främja fortsatt fokus på temat.

Förutom dessa konferenser, är Nordiska rådet i dialog med Nordiska mi-
nisterrådet om samverkan med civilsamhället och det är fullt möjligt att
genom denna kanal påverka hur Nordiska ministerrådet sätter fokus på
frivilligsektorns viktiga stödjande roll i arbetet mot våld i nära relationer.

Utskottet för välfärd i Norden föreslår därför att följa upp de redan på-
gående processerna kring kartläggning av våld i nära relationer inom Nor-
diska ministerrådet istället för att ställa sig bakom ytterligare ett förslag
på samma tema.

Oslo, den 19. april 2016
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