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Syfte
Detta dokument är en första del i ett målmedvetet arbete som SD-kvinnor utför för att lyfta och belysa
viktiga frågor som fått alldeles för lite uppmärksamhet i den offentliga debatten.

Bakgrund
Redan 2011 när förbundet var knappt ett år gammalt valde vi att lyfta problematiken kring
hedersrelaterat våld och kvinnors otrygghet i vardagen som våra två viktigaste frågor. Den 6 mars
2012 höll SD-kvinnor pressträff i Sveriges riksdag där kampanjfilmen ”Tänk om!” presenterades. i
Senare samma år lanserade förbundet ett program ii som fick namnet Förtryck i hederns namn.
Programmet kom sedan att ligga till grund för en ambitiös motion till Sveriges riksdag. iii
Några av dessa 31 yrkande var:
Inrätta ett nationellt kompetensteam med spetskunskaper om hederskulturer samt tvångs- och
barnäktenskap
Förbud mot bärandet av slöja för flickor under 15 års ålder i all offentligt anordnad verksamhet
Kontinuerliga utbildningar för skolpersonal i att förstå, identifiera och agera säkert gällande
hedersförtryck
Tydligt ställningstagande från det offentliga för grundläggande värderingar om människors
inbyggda egenvärde, jämställdhet mellan män och kvinnor, samt
Individers rätt att göra egna livsval
Flera av dessa 31 förslag är tyvärr fortfarande relevanta. Många av riksdagens partier, gömda bakom
ideologiska skygglappar, har inte förmått att se, eller stoppa, hedersförtrycket.
Hösten 2014 lanserade SD-kvinnor en ny kampanjfilm ”Trygghet, på riktigt!”
Här valde förbundet att fokusera på att belysa kvinnors otrygghet i vardagen. Kvinnors utsatthet har
inte minskat på dessa åtta år och här finns mycket att göra.
Året 2014 - 2015 lades riksdagsmotionen ”Kvinnors trygghet i vardagen”, där två företrädare för
förbundsstyrelsen var avsändare. iv
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Inledning
Sverige är på många sätt ett kluvet land. Ett förändrat samhälle där utsatthet, utanförskap och klyftor
har ökat istället för att minska. Idag, mer än någonsin, behövs en politik som ger oss förutsättningar
att bygga en gemensam identitet. Vi behöver bygga ett samhälle där känslan av en nationell
sammanhållning infinner sig. Ett samhälle som ser att varje individ kan, och vill, vara med och bidra
så att vårt land blir det bästa landet det kan vara. Idag, imorgon och för generationer efter oss.
SD-kvinnor är övertygade om att de som är med och bygger upp också är mer benägna att ta
ansvar. Sammanhållning innebär ett gemensamt kollektivt ansvar för det svenska samhället.
Människan i Sverige ska vara lika väl införstådd med såväl sina skyldigheter som sina rättigheter. Gör
din plikt, kräv din rätt!
Således bör krav och förväntan på utländska medborgare som önskar att ha sin vistelse i Sverige
vara tydliga. En individ som vill bli en del av Sverige ska visa han eller hon är redo och villig att ta del
av det kollektiva ansvaret för Sverige.

Trygghet och tillit
Trygghet en av grundstenarna för ett välmående samhälle. Risken och rädslan för att bli utsatt för
brott är ett av de största hoten mot individens trygghet. Brott ska därför ge kännbara straff och
utländska medborgare som begår brott i Sverige har förbrukat sin rätt att uppehålla sig här och ska
därför utvisas. Den ökade och upplevda otryggheten är utbredd bland såväl unga som äldre, oavsett
kön.
Frågan om trygghet är emellertid bredare än oron för att bli brottsutsatt. Därutöver ska alla kunna
känna sig trygga i sjukvården, trygga med att myndigheter fattar rättssäkra och väl underbyggda
beslut. Detta gäller inte minst inom de rättsvårdande myndigheterna och inom vården. Efter år av
nedmontering av samhället och dess skyddsnät behöver hela Sverige arbeta på bred front med att
minska den generella otryggheten och stärka befolkningens tillit till vår nation som den bästa platsen
att leva och bo i.
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Kvinnors hälsa
Modern och tillgänglig vård
Hälso- och sjukvården ska erbjuda såväl de senaste kunskaperna som beprövade och avancerade
behandlingsmetoder – den svenska vården ska vara en vård i världsklass. Den ska kontinuerligt
utvecklas och förnyas. Såväl fysiska som psykiska sjukdomar ska behandlas och patienter ska
erbjudas en kvalificerad vård under hela livet – från den dag de föds till den dag de eventuellt
behöver vård i livets slutskede.
Patienter ska få rätt vård, i rätt tid och efter sina särskilda behov. Den skattefinansierade sjukvården
har bara legitimitet om den kan leva upp till hälso- och sjukvårdslagens ambitioner. God tillgänglighet
är en fråga om patientsäkerhet när nu vården äventyras av långa väntetider.
För att nå målet om en sjukvård i världsklass krävs även att tillgängligheten säkras, över hela landet,
inom hela verksamheten. Var man bor ska inte påverka väntetiden eller kvaliteten på den vård man
får. v

Arbetsförhållande och trygg vård
Svensk vård och omsorg har länge varit ansatt. En kontinuerlig minskning av antalet vårdplatser inom
många av landets regioner har lett till köer och brist på tillgänglighet; som i sin tur leder till stundtals
tuffa arbetsförhållanden. Dessa missförhållanden kommer troligen vara ett fortsatt problem under en
tid, inte minst med tanke på den pandemi som orsakar Covid-19 och dess effekter på vården. Att
minska antalet vårdplatser har varit, och är, en felprioritering, inte minst i kombination med ett allt
ökande behov av hälso- och sjukvård. Vid platsbrist sätts mycket på prov och risken för såväl felaktiga
avvägningar och prioriteringar är överhängande, vilket kan leda till en försämrad vård samt risk för
felaktiga diagnoser. Det utsätter inte bara patienten utan även personalen för risker. Den svenska
vården ska vara trygg och leverera korrekta bedömningar och adekvat vård. Den ska även erbjuda
en angenäm arbetsplats som stimulerar och värdesätter sin personal.
Sverige har stor brist på utbildad vårdpersonal. För att behålla befintlig personal, men också för att
locka tillbaka personal som har slutat, måste ett långsiktigt arbete utföras. Lönemässigt ligger flera
yrkesgrupper inom vård och omsorgsyrkena långt efter. Eftersom många kvinnor arbetar inom
vården innebär detta att kvinnor missgynnas både inom yrkeslivet och inom sina framtida pensioner
med bland annat ojämlik pension som följd.
Detta i kombination med svaga arbetsförhållanden gör att vårdyrkenas attraktivitet sjunker.
Schemaläggning och möjlighet att kunna påverka sin arbetstid behöver struktureras och ofrivilliga
delade turer ska avskaffas.
SD-kvinnor vill
Minska vårdköerna och öka tillgängligheten i vården
Avskaffa ofrivilliga delade turer
Långsiktig satsa på att höja statusen för kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg
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Vårdens bemötande av kvinnor
I en studie som genomfördes 2016 på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen intervjuades 700
patienter där de bland annat fick redogöra för sina smärtupplevelser. I studien framkom att kvinnor
måste rapportera svårare smärta, kraftigare illamående och ett större psykiskt lidande än män, för att
detta skulle skrivas in i patientjournalen. Av studien kunde man också utläsa att kvinnor behövde
skatta sin upplevda psykiska ohälsa över sex på en tiogradig skala för att det skulle bli dokumenterat
i journalen. För män var motsvarande siffra tre på en tiogradig skala.
I en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen som presenterades 2016 påvisades, med ett
underlag på 700 000 läkarintyg, att män fick längre sjukskrivningar än kvinnor för liknande åkommor.
I september 2019 kom Sveriges kommuner och regioner (SKR) med en rapport som visade att kvinnor
missgynnas på ett flertal vårdområden. Kvinnor behandlas exempelvis i lägre grad än män, enligt de
nationella riktlinjerna för hjärt- och kärlsjukdomar, och får också i lägre grad läkemedelsbehandling
med påvisad nytta för sina besvär. Trots att behovet är lika stort får inte kvinnor i samma utsträckning
som män implanterbar hjärtstimulerare tillsammans med pacemaker för hjärtsvikt. I Sverige får
kvinnor med en typ av rubbningar i hjärtrytmen vänta 15 år på rätt diagnos och tillhörande
behandling medan män får vänta i 9 år. Detta sker trots det faktum att kvinnor ofta har mer symptom
som exempelvis hjärtrusning, extra hjärtslag, andningssvårigheter och trötthet.
Ett återkommande mönster är således att kvinnor med medicinska besvär inte tas på lika stort allvar.
Istället kan besvären bli tolkade som psykiska problem. Av den anledningen menar vi att det i ett
första steg bör tillsättas en utredning för att granska orsakerna till den ojämlika svenska vården.
Utredningen ska sedan ligga till grund för en nationell handlingsplan för att stärka och förbättra
bemötandet av kvinnor inom hälso- och sjukvården. vi Under tiden utredningen pågår bör nationella
riktlinjer för en jämställd vård skyndsamt arbetas fram och implementeras.

Kvinnosjukvård
Över tid har många kvinnliga patienter lämnar landet för att söka vård utomlands eftersom deras
förtroende för den svensk hälso- och sjukvården har varit mycket låg. Att vara kvinna innebär att man
är biologiskt olik en man. En jämlik vård måste därför utgå ifrån de könsrelaterade behov som
föreligger. För att uppnå jämlikhet krävs det att sjukdomar som drabbar kvinnor prioriteras lika högt
som mäns och att forskningen inom området värdesätts. Trots lidande och tuffa besvär bemöts
många kvinnor dåligt av vården där brist på information och kunskap om problemen leder till att
patienterna inte får fullgott stöd och respekt. Det är därför angeläget att kunskapen om
kvinnosjukdomar stärks. Av den anledningen bör Socialstyrelsen få i uppdrag att öka kunskapen om
kvinnors hälsa och kvinnorelaterade sjukdomar.

Abort
Samhället har ett ansvar att garantera kvinnor tillgång till fri och säker abort, men det ligger också i
samhällets ansvar att stärka kvinnors och mäns förmåga och möjligheter till att förebygga oönskade
graviditeter och själva bestämma när de vill bli föräldrar. Därför menar vi att det förebyggande
arbetet har en central roll för att minska oönskade graviditeter. Vi anser att man bör se över ifall vi ska
införa nationell subventionering av preventivmedel upp till 26-års ålder för att minska antalet aborter.
Sverigedemokraterna står bakom den svenska abortlagstiftningen där kvinnan själv har rätt att
besluta om hon vill göra abort till och med graviditetsvecka 18, och att det därefter är Socialstyrelsens
Rättsliga råd som beslutar om tillstånd för abort.
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Förlossningsskador
En förlossning är fortfarande behäftad med vissa risker. I de olyckligaste fallen kan kvinnan drabbas
av förlossningsskador. Många av dessa skador medför smärtor, läckage av urin och avföring samt
avslitna muskler i underlivet. Kvinnor med förlossningsskador vittnar om svårigheter att leva ett
normalt liv, där påverkan av skadan efter förlossning är så pass svår att man vare sig kan sitta, bära
sitt barn och inte heller längre kan ha sex med sin partner. Kvinnor kan också drabbas av
rektusdiastas efter graviditet, en magmuskeldelning som är bestående och kan innebära
funktionssvårigheter för den drabbade.
När myndigheten Sveriges beredning för medicinsk utvärdering, SBU, under 2016 gjorde en
genomgång av kunskapsläget om förlossningsskador var resultatet nedslående. Inom i stort sett alla
områden, vare sig det gällde bristningar, inkontinens eller kvarvarande problem med smärta, saknas
det vetenskapligt belagd kunskap. Den vanligaste förlossningsskadan är bristningar, men även andra
skador förekommer regelbundet. Det finns arbetssätt och metoder vid förlossningens slutskede som
minskar risken för dessa skador. Men det är långt ifrån alla regioner som arbetar med detta. Ett
annat problemområde är att många skador inte upptäcks då många patienter inte vill berätta om
dem då det är förknippat med skam och de känner sig generade över frågorna som ställs. Vården
måste därför arbeta aktivt med att avskaffa dessa upplevda tabun.
Det finns skäl att anta att gruppen kvinnor som är könsstympade har svårare att göra sin röst hörd.
Här är det särskilt viktigt att personal har rätt kunskap och rätt förutsättningar för att kunna avhjälpa
eventuella förlossningsskador som är unika för patientgruppen. För att kvinnan ska få hjälp och stöd
även i kontakten med barnavårdscentralen, BVC, menar vi att information om att barnet är förlöst av
en moder som är omskuren ska finnas i barnets journal. Barnavårdscentralernas uppdrag bör
breddas till att även omfatta uppföljning av moderns eventuella psykiska eller fysiska
förlossningsskador.
SD-kvinnor konstaterar att det behövs ökad kunskap och specialisering inom området
förlossningsskador generellt. SBU vii lyfter i sin rapport fram många punkter som påvisar
kunskapsluckor. Vidare menar vi att en strukturerad undersökning i samband med förlossningen ska
implementeras, där kvinnan får god information om eventuella diagnoser och hur dessa kan
hanteras för att inte förvärras. Det skulle inte bara ha positiva effekter hos kvinnan utan även bidra till
en jämlik vård över landet.
SD-kvinnor vill
Öka kunskapen generellt kring förlossningsskador
Att förlossningspersonal kontinuerligt ska utbildas i hur man på bästa sätt undviker
förlossningsskador
Att modern följs upp och får stöd vid besök på BVC
Att barn som föds av en moder som är omskuren ska ha denna information i sin journal, från
förlossning till BVC fortsatt till skolhälsovården så att personal kan vara uppmärksamma
Ha obligatorisk information till föräldrar om symtom på skador och komplikationer, samt var de
kan söka vård

Endometrios
Endometrios är en sjukdom som drabbar 10 procent av alla kvinnor. Kvinnor vars vardag, många
gånger, blir en svår kamp och ett outhärdligt lidande. Samtidigt vittnar många endometriosdrabbade
om hur de nekas smärtlindring, och ifrågasätts när de beskriver sina smärtsamma symptom, och kan
likaså beskyllas för att missbruka opioider när de söker vård för sina besvär. Flera hundra kvinnor i
Sverige har så pass lågt förtroende för endometriosvården att man väljer att själv finansiera sin vård,
och i många fall skuldsätta sig själva, för att den svenska vården inte håller måttet. Många kvinnor
reser till övriga Europa eller USA för att få vård. Trots att Socialstyrelsen granskat endometriosvården
och lyfter fram en rad problembeskrivningar är åtgärderna svaga och otillräckliga. Vad gäller den
medicinska forskningen är kvinnosjukdomar överlag ett område som är allmänt eftersatt och det är
svårt för forskare att få anslag.
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Vården behöver bättre kunna möta kvinnor som drabbats. För de allmänläkare som har bristande
kunskap bör kvinnorna i högre utsträckning remitteras till kvinnokliniker. Det tar idag genomsnitt sju till
åtta år tills diagnosen endometrios ställs, och inte sällan har kvinnan innan dess fått felaktiga
diagnoser som exempelvis urinvägsinfektion. Om endometrios upptäcks tidigare skulle de drabbade
få rätt insatser från start. Detta skulle spara onödigt lidande och i vissa fall kanske också kunna ge
sjukdomen ett lindrigare förlopp. Det skulle även leda till att fler kvinnor får en förhöjd livskvalitet.
SD-kvinnor vill
Lägga resurser på utveckling av effektivare behandling med färre biverkningar
Satsa på forskning om endometrios
Öka kunskapen om endometrios bland allmänläkare på vårdcentralen
Öka tillgängligheten till specialiserad vård på kvinnokliniker

Polycystiskt ovarialsyndrom- PCOS
PCOS är ytterligare en kvinnosjukdom som det forskats för lite kring och där kunskap inom vården
behöver stärkas. Även här finns det statistik som påvisar att cirka 10 procent av kvinnorna i fertil ålder
drabbas. Diagnosen upptäcks oftast först när kvinnan försöker bli gravid men inte lyckas. Det beror
sannolikt på att kvinnan sällan eller aldrig har ägglossning. Risken för livmodercancer ökar vid mindre
än fyra menstruationer per år, framförallt för kvinnor med övervikt. Dessutom finns det risk för
följdsjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar samt typ2-diabetes.
Det är inte helt klarlagt varför vissa kvinnor drabbas av PCOS, det är därför viktigt att stödja forskning
som syftar till att klarlägga och lösa problemet.
SD-kvinnor vill
Stimulera till utökad forskning på polycystiskt ovariesyndrom
Öka kunskapen om denna sjukdom inom vården

Psykisk hälsa
Under de senaste decennierna har den psykiska ohälsan i samhället ökat och kvinnor drabbas
hårdast, framför allt unga kvinnor. Ökningen av kvinnors psykiska ohälsa kopplas bland annat ihop
med förändrade livsvillkor i samhället. Psykisk ohälsa hos kvinnor är som vanligast under de
barnafödande åren, inte minst de år då familjens livspussel ska kombineras med karriär och fritid.
Det får i sin tur konsekvenser för den reproduktiva hälsan hos kvinnor. Förlossningsdepression, som
är en depression som sker i anslutning till förlossningen, och drabbar en av tio kvinnor, är ett exempel
på en reproduktiv hälsoförsämring. Problemet med kvinnors psykiska hälsa är komplext och måste
belysas ur flera olika perspektiv, inte enbart de medicinska. Evidensbaserad kunskap om orsakerna
till den ökade psykiska ohälsan och varför kvinnor drabbas hårt är helt avgörande. Därför måste
insatser för att klarlägga dessa orsaker och de därpå höga suicidtalen hos kvinnor sättas in.
Därutöver behövs en tydlig och långsiktig strategi för att förebygga psykisk ohälsa hos kvinnor.
Arbetet med att främja den psykiska hälsan ska aktualiseras genom samlade och strukturerade
insatser, som ska preciseras utifrån övergripande mål för området. I Sverige ska vi arbeta långsiktigt
för att stärka den psykiska hälsan, och samtliga åtgärder och insatser ska utgå från en tydlig nationell
strategi.
SD-kvinnor vill
Ha en tydlig och långsiktig strategi för att förebygga psykisk ohälsa
Inrätta ett nationellt forskningsprogram på området kvinnors hälsa
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Könsdysfori
Under de senaste åren har antalet ungdomar som önskar genomgå ett könsbyte ökat
explosionsartat. Den könsbekräftande vården går idag ut på att erbjuda medicinsk och kirurgisk
behandling till patienten som säger sig inte kunna identifiera sig med sitt kön. Vården fokuseras
därmed fullt ut på att anpassa kropp med den upplevda könsidentiteten. Behandlingsmetoderna
som används har visat sig vara osäkra, eftersom de både saknar vetenskaplig evidens och beprövad
erfarenhet. Många av de unga patienter som söker sig till transvården har neuropsykiatriska
diagnoser, vilket har fått Socialstyrelsen att göra en helomvändning. Myndigheten anser inte längre
att kirurgiska ingrepp för könsbyte är lämpligt för patienter under 18 år, vilket tidigare förespråkats.
Könsdysfori orsakar psykiskt lidande, vilket grundar sig i att den upplevda könsidentiteten inte
stämmer överens med det kön som fastställts vid födseln. Idag saknas många delar inom den
könsbekräftande vården, vi menar bestämt att den vetenskapliga evidensen måste vara en stark
grund för all vård och behandling som genomförs. Transvården ska inte utgöra ett undantag. För att
genomgå en fysisk könskorrigering ska kravet vara psykisk stabilitet. Det är ett livsförändrande
ingrepp som därför också kräver att personen är mentalt mogen och har stor förståelse för
efterföljande konsekvenser samt biverkningar. Att få må bra och trivas i sin kropp är mycket viktigt.
Därför är det också grundläggande att den könsbekräftande vården och behandlingen ser till
helheten utifrån ett långsiktigt perspektiv. Med anledning av detta menar vi att biverkningsfri
behandling som samtalsterapi ska vara den första behandlingsåtgärden vid könsdysfori. Terapeutisk
behandling och en vederhäftig psykologisk utredning som tar hänsyn till faktorer som exempelvis
annan psykisk sjukdom måste vara fundamentala delar i vårdprocessen vid könsdysfori. Att
oåterkalleliga ingrepp som kirurgi och hormonbehandling används som primära
behandlingsmetoder är mycket oroväckande, framför allt när det inte föreligger fullgod evidens för
varken risker eller biverkningar. Det är också anmärkningsvärt att samtalsterapi inte används som
primär behandlingsmetod vid könsdysfori idag, eftersom många personer som diagnostiserats med
könsdysfori har hög förekomst av samtidiga psykiatriska diagnoser.
SD-kvinnor vill
Att inga kirurgiska och medicinska ingrepp vid könskorrigering ska genomföras innan läkare
bedömer att patienten uppvisar psykisk stabilitet
Att samtalsterapi ska utgöra den första behandlingsåtgärden
Att ingen könskorrigeras före 25-års ålder
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Våld och sexuell handling
Samhällsansvaret - Nolltolerans
SD-kvinnor anser det som självklart och grundläggande att alla som växer upp i Sverige ska ha en
välmående barndom som är trygg och fri från droger, våld och sexuella övergrepp. Ledsamt nog ser
inte samhället ut så. Det rapporterade våldet mot barn fortsätter att öka enligt statistik från BRÅ. Detta
är oacceptabelt. Samhället måste skydda barnen från alla former av sexuella övergrepp och våld.
Straffen ska skärpas för alla dem som utsätter barn för våld eller sexuella övergrepp.
Skola och sjukvård har idag ett ansvar och en anmälningsplikt då signaler på att ett barn far illa
uppmärksammas. Att fortsatt jobba för att kunskapshöja ansvarig personal i deras roller är
nödvändigt. Samhället ska stötta den modiga personal som vågar ifrågasätta även de obekväma
och känsliga problemen så som hedersvåld, könsstympning eller annan kulturellt betingad utsatthet.
Detta brister idag, istället kan det till och med hända att den som varnar för att ett barn far illa
utmålas som rasist. SD-kvinnor ser till alla barn som individer som ska lyssnas på och tas på allvar. Ett
barn som länge burit på sin hemlighet och som får modet att börja prata är oftast både orolig och
skamfylld. I den situationen är det viktigt att barnet känner sig hört och att rätt insatser sätts in.
Svenskt rättsväsende måste få ett tydligare brottsofferperspektiv i allmänhet och för barn i synnerhet.
SD-kvinnor vill
Att alla kommuner inrättar en tydlig handlingsplan som stärker skyddsnätet kring barnet från
det att ett ärende upprättats

Sexuell handling mot barn
Sexuellt våld mot barn ska motarbetas alltid och överallt. Enligt statistik från BRÅ, var 41 procent av de
anmälda våldtäkterna utförda mot barn i åldern 0 till 17 år. Detta är oacceptabel statistik och är
dessutom en ökning med 30 procent jämfört med 2010. Ökningen utgörs främst av våldtäkt mot
flickor i åldern 15 till 17 år. Av statistiken kan också utläsas att av de anmälda brotten var 91 procent
brott mot flickor och 9 procent mot pojkar. Totalt anmäldes 3 410 våldtäkter mot barn i åldern 0 till 17
år under 2019. Inom denna brottskategori är mörkertalet därtill förhållandevist stort då offret många
gånger känner skuld. Inte sällan har brottsoffret någon form av relation till förövaren som kan vara en
person inom familjen eller vänskapskretsen. Det gör att benägenheten att anmäla generellt minskar
då konsekvenserna blir större än om förövaren är någon helt okänd. Många unga kvinnor berättar
också om att hot om tystnad är vanligt och att hämnd utlovas om en anmälan görs. SD-kvinnor anser
att ett proaktivt arbete behöver initieras. Att öka kunskapen redan i grundskolan genom att
undervisningen i sexualkunskap kvalitetssäkras och att även makt och jämställdhetsperspektivet tas
upp i undervisningen.
Straffen för sexuellt utnyttjande av barn kan tyckas vara tillräcklig men för offret är det livslångt. Inte
sällan är barnets egen sexualitet hämmad och påverkad av de övergrepp som den varit utsatt för
samt att tilliten till vuxna inskränks. Vi menar att mer kan göras för att begränsa denna typ av brott
samt försvåra för förövaren. För att säkerställa att befintlig personal under anställningstiden inte
begått ovan nämnda brott samt för att trygga personal, barn och föräldrar bör det lagstadgas att
arbetsgivare kontinuerligt ges möjlighet att begära utdrag ur belastningsregistret. Personer som
döms för sexuellt brott mot barn bör efter att det frihetsberövande straffet verkställts även bära
fotboja under bestämd tid. Vi menar också att i fall där förövaren döms för sexuellt brott mot barn bör
det utredas hur förövaren på frivillig grund ska kunna erbjudas hormonbehandling som minskar
testosteronnivån. En forskning som gjorts på Karolinska institutet viii som släpptes under 2020 visar på
goda resultat. Genom att sänka testosteronnivåerna lyckades man minska totala risken för att begå
sexuella övergrepp, och särskilt riskfaktorerna att ha sexuellt intresse för barn och hög sexuell lust.
Vidare bör det utredas om personer som döms för synnerligt grovt sexualbrott mot barn ska kunna
dömas till att genomgå hormonbehandling. I de fall en person döms för sexualbrott mot barn ska
eventuell vårdnad om barn fråntas, inget barn ska tvingas att bo ihop med sig förövare.
De föräldrar som förlorat ett barn på grund av brott ska få ett bättre stöd än vad som erbjuds idag.
Det är på många sätt en oerhört traumatisk tid för anhöriga.
Markeringen i belastningsregistret sparas upp till 10 år för vissa. Att efter 10 år känna sig skuldfri är en
rimlig tid kan tyckas, men i de fall det rör sig om synnerligen grovt sexuellt utnyttjande av barn räcker
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inte ens denna generösa tid till. Bestämmelserna bör ses över så att barnpornografibrott och grovt
sexuellt utnyttjande av barn kvarstår i belastningsregistret under en betydligt längre tid. Möjlighet att
behålla uppgifterna i belastningsregistret bör, i de allvarligaste fallen, kvarstå så länge förövaren är i
arbetsför ålder. ix
SD-kvinnor vill
Att personal som arbetar med barn eller nära barn kontinuerligt ska lämna in
belastningsregister vid anställning
Att de som döms för sexuellt brott mot barn ska erbjudas hormonbehandling som minskar
testosteronnivån
Införa förlängda brottsmarkeringar i belastningsregistret
Genomföra en utredning för att kunna ta ställning till hur personer som dömts för synnerligen
grovt sexualbrott mot barn ska kunna dömas till att genomgå hormonbehandling
Se ett ökat stöd för anhöriga som förlorar ett barn
Att vid sexualbrott mot barn ska vårdnaden fråntas gärningsmannen

Slopad preskriptionstid
I maj 2020 slopades preskriptionstiden för sexuellt brott mot barn, vilket var bra. Lagändringen
innebär att barn som utsatts för de mest allvarliga sexualbrotten under barndomen får en möjlighet
att bearbeta det som hänt innan de väljer att göra en polisanmälan. Brott som inte innefattas av
preskriptionstiden är exempelvis sexuellt utnyttjande av barn och sexuellt ofredande av barn. Sexuellt
utnyttjande förutsätter inte alltid fysisk kontakt utan kan ske via exempelvis webben eller mobiltelefon
genom att förövaren lockar barn för sexuella syften. Elektroniska kommunikationsvägar används
även för att kunna köpa sexuella tjänster av ett barn eller en ung person. Kontakten med barn via
internet ökar och många pressas att utföra handlingar av sexuell karaktär. Vidare omfattas inte
preskriptionstiden för brott där den misstänkte var under 21 år. Vi menar att från det att förövaren fyllt
16 år ska brottet omfattas av preskriptionstiden i de fall då den som utsatts är under 15 år.
SD-kvinnor vill
Att preskriptionstiden för sexuell handling mot barn och sexuellt ofredande av barn ska slopas,
och
Även gälla i de fall där den misstänkte var 16 år eller äldre

Kvinnofrid
Vi är väl medvetna om att såväl män som kvinnor utsätts för våld och det är vår bestämda
uppfattning att inget våld ska förövas mot någon. Det är trots allt ett väl belagt faktum att män är
överrepresenterade vad gäller vålds- och sexualbrott mot kvinnor. Vi kommer i detta avsnitt i
huvudsak fokusera på kvinnors utsatthet där samhället behöver fokusera med kraft och
beslutsamhet.

Mäns våld mot kvinnor
Det bästa sättet att undvika våld är att stävja det innan det utövas. Det proaktiva arbetet behöver rikta
in sig på både förövare och offer. Ett nationellt hjälpnummer för våldsutövare är en väg att hjälpa de
som är medvetna om sitt utåtagerande sätt. Än viktigare är dock att det allmänna klart tar ställning
för en nollvision gällande våld. Tidiga insatser för utsatta kvinnor måste till och så fort det kommer
signaler om att något inte står rätt till måste dessa uppmärksammas av samhället.
Det är ovärdigt ett land som Sverige att kvinnor drabbas av våld för att myndigheterna brustit i ansvar.
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Hederligt folk ska kunna röra sig fritt i samhället medan grovt kriminella sitter inlåsta. Ingen ska
behöva känna oro för att vistas ute i sitt närområde och på grund av det välja att stanna hemma för
att känna sig trygg. Samhällets resurser ska i första hand läggas på brottsoffren och inte på
brottslingarna.

Våld i nära relationer
Utgångspunkten i ett välmående samhälle måste var att män och kvinnor ges samma möjligheter
och rättigheter. Att jämställdhet och var och ens trygghet upprätthålls. Vad vi ser idag är ett utbrett
våld i samhället och i synnerhet våld mot kvinnor, vilket inte är värdigt vare sig vårt land eller något
annat land.
SD-kvinnor sätter individens trygghet högt. Det är dags att det dolda våldet i relationen uppdagas och
att insatser görs då tecken visar att någon kanske far illa. Vi ser tydliga signaler på att det tilltänkte
skyddsnätet har alldeles för stora hål för att kunna fånga upp de kvinnor som utsätts för våld i nära
relationer. Det behövs en tydlig nationell handlingsplan i arbetet med att skydda och stötta de utsatta
kvinnorna. Att vara nedbruten fysisk såväl som psykiskt och när kraften till trots har mobiliserats för att
ta sig ur ett destruktivt förhållande behövs en trygg hand att hålla i så att ett återfall undviks. Arbetet
med kvinnors utsatthet måste påbörjas omgående. Var tredje vecka blir en kvinna mördad av sin
partner. Det är siffror som inte kan accepteras. Kunskap hos de myndigheter och organisationer som
har sitt syfte att möta dessa kvinnor måste öka.
För den som döms för ett vålds- eller sexualbrott gentemot en närstående finns det med nuvarande
och föreslagen lagstiftning ingen möjlighet att utfärda kontaktförbud med elektronisk övervakning vid
frisläppandet, än om hotbilden är stor. Vi menar därför att lagen behöver kompletteras så att det ska
bli lättare att utdöma elektronisk övervakning. Det bör även bli lättare att få till ett kontaktförbud mot
en man som riskerar att utsätta kvinnan för våld. I de fall kontaktförbud överträds ska skärpta straff
utdömas. Det måste bli kännbart att överträda ett kontaktförbud. Vid ringa överträdelse bör böter bli
norm.
När tragiskt nog en kvinna bragts om livet är det viktigt att en noggrann utredning alltid görs för att
kartlägga händelseförloppet som lett fram till dödsfallet. Inte sällan är hotbilden uppdagad sedan
innan, kontaktförbud som inte har fungerat eller att mannen sedan tidigare varit känd för liknande
brott mot andra kvinnor. x
Vi ser också ett behov av att information till offret ges när dennes förövare har permissioner eller
släpps ur fängelse. Det finns möjlighet att idag ha förbud att kontakta personer men inte att begränsa
dess geografiska område de får röra sig fritt i. För att offret ska kunna känna sig trygg ska det vid
grova brott finnas möjlighet att begränsa gärningsmannen för att skapa frizoner för brottsoffret.
SD-kvinnor vill
Se en nollvision för mäns våld mot kvinnor
Ha skärpta straff för överträdelse av kontaktförbud
Införa böter för ringa överträdelse av kontaktförbud
Genomföra en nationell utredning om kvinnor som bragts om livet av en partner eller före detta
partner
Göra det möjligt att utdöma kontaktförbud med elektronisk fotboja för gärningsmän efter att
denna avtjänat sitt frihetsberövande straff
Införa en nationell handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor
Att brottsofferperspektivet ska stärkas
Arbeta med att kunskapshöja personal som möter utsatta kvinnor ska öka
Att brottsoffret vid grova brott blir informerad om att dennes gärningsman beviljats permission
eller erhållit frigivning
Utreda möjligheten att tillfälligt begränsa förövarens rätt att besöka ett visst geografiskt område
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Trygghet och frihet i det offentliga rummet
Grova brott och kränkningar ökar. Undersökningar och statistik bekräftar bilden om att otryggheten
aldrig har varit så utbredd som nu. Detta trots att fler poliser anställs och att en ny
samhällsinfrastruktur tas fram, utvecklad för att vara brottsförebyggande och skapa en
trygghetskänsla. Många upplever begränsningar i sin vardag, och framförallt kvinnor tvingas, i rädsla
att utsättas för våld, till livsmönster de själva inte valt. Staten ska vara garanten för invånarnas
säkerhet. Arbetet med att trygga befolkningen behöver påskyndas. För att öka den upplevda
tryggheten generellt finns det åtgärder som kan implementeras.
SD-kvinnor vill
Ha utökad kameraövervakning
Att ett inkluderat trygghetsperspektiv i byggnationen av ny infrastruktur införs
Att statsbidrag riktas för trygghetsskapande projekt i befintliga otrygga miljöer
När någon drabbas av brott behöver stödet finnas tillgängligt och nära till hands. Vi behöver ta ett
nationellt grepp kring jourverksamheter och stärka deras kompetens. Brottsoffrets ställning i
förhållande till förövaren måste höjas. Det finns situationer där förövaren i någon mening själv är ett
offer och stöd ska ges i ett brett perspektiv, men aldrig ska offret uppfatta att den förbises eller
förringas. Råden kan heller aldrig vara att kvinnor, unga eller gamla, bör hålla sig hemma för att inte
utsättas för vare sig överfall eller sexuellt våld, utan det ska finnas tillräckliga resurser för att skydda
dem och ge dem fri tillgång till det offentliga rummet. Gängkriminalitet där oskyldiga drabbas ökar
och oskyldiga människor faller offer. Vi vill inte se ett samhälle som fortsätter att gå på den nu
inslagna riktningen där människor avgränsas i sina rörelsemönster till förmån för förövarna. En tydlig
markering att ett brottsligt beteende står dig dyrt har aldrig varit så viktig som nu.
Polisens resurser och befogenheter måste stärkas. Brottsoffret ska värnas och vi ser positivt på att
använda sig av släktspårning för att finna gärningsmän. I takt med att tekniken utvecklas måste
lagstiftning skyndsamt följa efter i kampen mot kriminaliteten. Polisen har idag stora resurser insatta i
vissa områden, och total frånvaro i andra delar av landet. På precis samma sätt som att kvaliteten på
vården inte ska vara avhängig var i Sverige man bor ska man inte vara tryggare på en plats i Sverige
än på en annan. När någon drabbas av brott behöver stödet redan initialt finnas tillgängligt och nära
till hands. Ett nationellt grepp kring jourverksamheter och en generell förstärkning av deras
kompetens är påkallad. När en person utsatts för brott och fått rätt till skadestånd är det brottsoffret
som kräver förövaren på skadeståndet, vi vill att staten ska betala ut skadeståndet och sedan utkräva
detta från förövaren.
SD-kvinnor vill
Säkerställa likabehandling vid brott oavsett var man bor geografiskt
Säkerställa spårsäkring vid brott
Se ett nationellt grepp kring jourverksamhet
Öka kompetensen och användningen av DNA-spårning
Införa statlig skadeståndsgaranti
För ett barn, en kvinna eller en man som blivit utsatt för sexuellt våld är skuld och vetskapen om att
ens omgivning vet vad man blivit utsatt för en stor psykisk belastning. Att ens vittnesmål cirkulerar på
internet och sociala medier kan med fog uppfattas som kränkande. Det går heller inte att utesluta att
personer med en perversion kan komma att ta del av utredningsunderlaget för att stilla sexuella
begär. Denna kunskap kan göra att personer som utsatts för brott väljer att tiga med detaljer eller
utelämna skeenden när denne vittnar.
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Utgångspunkten idag är att en dom blir allmän i samma stund som den har avkunnats eller
expedierats. Detta gäller alla sorters domar, även domar i brottmål som handlar om sexuellt våld och
våldtäkt. Om domstolen inte har beslutat något annat är hela domen offentlig. Vi menar därför att det
bör utredas, givetvis med vederbörligt beaktande av tryck-och yttrandefrihetsrättsliga principer, hur till
exempel gärningsbeskrivningar och särskilt integritetskänsliga uppgifter i domstolshandlingar som
rör synnerligen grova eller råa sexualbrott kan beläggas med sekretess. Samhället måste skydda alla
som utsatta för brott i allmänhet och barn och unga i synnerhet.
SD-kvinnor vill
Utreda hur domstolshandlingar vid fall som rör synnerligen grova eller råa sexualbrott i högre
grad kan sekretessbeläggas i de delar som avser gärningsbeskrivningen
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Trygg skola
Tuffa krav i en tuff miljö
Många elever utsätts tyvärr kontinuerligt för mobbning, våld, hot och trakasserier. SD-kvinnor anser
att detta är förkastligt och att skolorna med kraft måste förhindra detta. Med utsatthet avses även de
elever med svenskt ursprung som har kommit att bli mobbade för att de är just svenska. Media
utelämnar eller glömmer ofta den gruppen. Skolväsendet ska inte kunna se mellan fingrarna på
grund av rädslan för att anses fientlig i något sammanhang. Ingen elev ska tillåtas mobba andra och
ingen elev ska behöva genomlida ens delar av sin skolgång som mobboffer. Nolltolerans för
mobbning måste införas på våra skolor och för att nå mål behövs tydligt ledarskap samt idogt arbete
från all skolpersonal. Vi kan inte tillåta att någon pedagog eller vuxen på skolan blundar för det en
mobbad elev tvingas genomgå. Ordning och reda i klassrummet och på skolgården förutsätter att
skolledningen ger sin personal rätt verktyg, stöd och backning att hantera stök och bråk.
Vi förespråkar att en nationell handlingsplan mot mobbning initieras och implementeras i landet.
Utifrån den ska sedan respektive huvudman arbeta för att i slutändan helst ha en skolmiljö som är
helt fri från mobbing.
Rektorernas befogenheter att verka för en trygg miljö bör utökas så att en god miljö för eleverna
bibehålls. Om situationen är särskilt allvarlig får rektorerna flytta en elev permanent till en annan
skolenhet. Det kan många gånger vara en tillräcklig lösning för eleven som flyttas. Det vittnas om
flickor som tvingas gå i samma skola och till och med sitta på samma lektioner som förövare som
utsatt dem för sexuell handling. Eller pojkar som blivit misshandlade och vistas i klassrum med
förövaren. Situationen för den utsatta är självfallet påfrestande. Rektorernas verktyg för att
upprätthålla en trygg miljö måste stärkas. Deras möjlighet att stänga av elever behöver utökas. Det är
inte rimligt att elever som kontinuerligt utsätts för mobbning, blir utsatta för sexuella övergrepp eller
utsatta för annan form av våld, ska vistas i samma miljö som den person som utsätter dem. Det bör
vara allas avsikt att primärt värna elevers trygghet och studiero i en god miljö. Samtidigt ska skolplikt
gälla för alla elever och ett bråkigt beteende ska inte undantas, därför bör även möjligheten till
hemundervisning tillämpas i större utsträckning, där lärare med specialkompetens ombesörjer
undervisningen. xi
Även många lärare vittnar om utsatthet, hot och trakasserier. Det är helt oacceptabelt. Här ser vi
också behov av ökat stöd för skolpersonal. SD-kvinnor menar att det ska sättas högre krav på
huvudmannen att agera och anmäla brott till rätt instans när brott begås på skolan, inklusive brott
mot personal på skolan. I de fall huvudmannen väljer att se bort och inte agera ska kännbara
konsekvenser finnas, i form av vite eller annan påföljd. I Sverige har vi skolplikt, vilket innebär att
landets alla elever ska ta del av undervisningen. I de fall en elev har hög frånvaro kan vite krävas av
föräldrarna, vilket kan vara befogat beroende på frånvarons anledning. Att därför ställa liknande krav
på att skolverksamheten tillhandahåller en trygg miljö för landets elever är rimligt.
SD-kvinnor vill
Se en nationell handlingsplan mot mobbning
Öka rektorernas möjligheter att stänga av elever
Öka möjligheterna till hemundervisning
Öka stödet till utsatta lärare
Se konsekvenser för skolor som inte agerar vid brott på skoltid

Trygga och jämlika förutsättningar i klassrummet
Den övergripande målsättningen måste vara att stärka den trygga och välfungerande klassen.
Nyanlända barn träder idag direkt in i ett svenskt klassrum och förhoppningen är att de ska plocka
upp svenskan på vägen. Detta har historiskt visat sig vara ett bra sätt för barn att lära sig svenska och
komma in i gemenskapen men i dessa fall handlade det om någon enstaka nyinvandrad elev per
klass. Idag används samma tillvägagångssätt på skolor där 30–90 procent av klassens elever har ett
annat modersmål än svenska varför det säger sig själv att detta val av tillvägagångsätt inte är
fruktbart. Skolorna i landets invandrartäta bostadsområden och stadskärnor lider mest av detta då
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flest nyanlända bosätter sig där. Omsättningen på nya elever är konstant på grund av fortsatt
nyinvandring och vidareflyttning inom landet. På dessa skolor kan ett tiotal elever i månaden sluta
och påbörja sin skolgång. Det blir ingen ro i klassen, barnens lärande och anknytning blir lidande och
läraren tvingas konstant börja om från noll. Barn som ännu inte lärt sig svenska kan inte placeras
direkt ut i klassrummen utan de ska gå i förberedelseklass tills de kan förstå svenska tillräckligt bra att
de kan ta till sig undervisningen. xii
För att hålla lugnet och arbetsron i klassrummet måste lärare kunna skicka ut bråkiga och stökiga
elever ur klassrummet. Skolan bör erbjuda jourklass där elever med behov samlas, får lära sig hur
man uppför sig och erbjuds nivåadekvat hjälp med skolarbetet, tills de är redo att återvända till sitt
ordinarie klassrum. Vi ser också att allt för många elever inte klarar kunskapsmålen idag och dåliga
baskunskaper visar sig senare i bristande förståelse för ett mer komplext kunskapsinnehåll. Vi ser
brister med stöd för de elever som har behov. Skollagen är tydlig med att de elever som har behov av
stöd ska få assistent. Skolors förmåga, inte minst ekonomiskt, att möta dessa elevers behov är
bristfällig och stödet varierar i landet. Elevens möjligheter till rätt insatser ska inte vara avhängt på
kommunens ekonomiska möjligheter utan skollagen ska följas. Elever med olika former av extra stöd
prioriteras bort där skolan istället för att vara en plats för att lära blir en plats för förvaring. Elever
riskerar istället att gå ut skolan med stora kunskapsluckor.
Som en följd till stora volymen av elever från andra länder har svenska språket fasats ut från en del
skolgårdar och korridorer och stundtals kommit att bli ett minoritetsspråk bland eleverna. Det är för
oss prioriterat att såväl elever som lärare talar det svenska språket på våra kommunala skolor.
SD-kvinnor vill
Att elever med annat modersmål än svenska initialt ska placeras i förberedelseskola
Att elever med extra behov ska erbjudas jourskola
Se en ökad satsning på elever med behov av stöd – Rätt till assistent
Tillse att svenska och inget annat ska vara huvudspråk på kommunala skolor

Förskolan
Förskolans inflytande på våra barn är stort. Vi ser därför förskolan som en otroligt viktig del att satsa
resurser på. Många introduceras i förskolan redan vid ett års ålder. Små individer formas och
påverkas. De får i mycket unga år anpassa sig och förhålla sig till många vuxna, stora barngrupper
och vara borta från sin familj alldeles för många timmar varje dag. Ett alternativ till förskolan är
pedagogisk omsorg. Denna omsorgsform är en viktig del i tanken och viljan om barnets bästa. För de
barn där förskolan inte är ett val måste andra alternativ fortsatt vara tillgängliga och erbjudas.
Valfriheten och mångfalden ska värnas och ett etableringsstopp för pedagogisk omsorg är inte ett
relevant alternativ. Däremot ska det finnas ett tydligare regelverk för dessa att förhålla sig till.
Förskolan ska vara tydligt opolitisk på riktigt. Vi avvisar genuspedagogik. Det finns skillnader mellan
män och kvinnor liksom skillnader mellan pojkar och flickor, detta ska värnas. Det är således viktigt att
skydda barnen från påtvingad könsidentitet och att deras integritet och identitet aldrig ifrågasätts eller
formas med yttre påtryckningar.
Att erbjuda modersmålsundervisning för barn med utländsk härkomst är inte en lösning på de
språkproblem många av barnen har senare i livet. Istället ska dessa resurser satsas på att ge extra
träning i svenska språket, så rätt förutsättningar ges för att kunna bli en del av det svenska samhället.
SD-kvinnor vill
Minska gruppernas storlek i förskolan
Slopa genuspedagogiken
Värna valfriheten och bevara pedagogisk omsorg
Slopa skattefinansierad modersmålsundervisning
Öka satsningen på svenska språket
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Trygg och human djur- och naturvård
I vårt Sverige ska djur behandlas med respekt och omtanke. Med riktade förslag vill vi främja en god
djurhållning i Sverige och samtidigt värna svenska bönders konkurrenskraft – inga djur mår bättre av
att djurproduktionen flyttar utomlands.

Förbjud import av halal- och kosherslaktat kött
Många svenskar äter, utan att veta om det, kött från djur som halal- eller kosherslaktats. Det vill säga
kött från djur som plågats ihjäl.
Slaktmetoderna innebär kortfattat att djuren slaktas och avblodas helt utan bedövning, vilket innebär
ett utdraget dödsförlopp med onödigt lidande, smärta och ångest. Enligt en fransk kartläggning kan
det ta upp till elva minuter innan de panikslagna korna dör av blodförlust.
Eftersom det verkar finnas en marknad för dessa produkter och därmed också ekonomiska
incitament, börjar allt fler köttproducenter övergå till dessa slaktmetoder. Andelen kött som slaktats
med dessa båda slaktmetoder är växande. I vissa producentländer slaktas till exempel allt får- och
lammkött med tillvägagångssättet.
Det är svårt att exakt säga hur man bäst angriper detta växande problem, men vi tror att
problematiken behöver angripas ur flera vinklar. Dels måste Sverige inta en stark hållning gentemot
EU där man arbetar för generella förbud för denna brutala form av slakt inom hela unionen, dels
måste Sverige aktivt söka undantag i EU så att Sverige kan förbjuda import av kött som slaktats med
metoder som avviker från intentionerna i svensk djurskyddslagstiftning.
Kött från djur som slaktats och avblodats utan bedövning ska också, innan Sverige fått till ett
importförbud, tydligt märkas för att möjliggöra för konsumenterna att välja bort dessa produkter.
När det kommer till laglig halalslakt i Sverige följs de svenska djurskyddsreglerna. Det som görs
annorlunda är att djuren vid slakt är vända mot Mecka samt att en Imam läser en bön över djuren.
SD-kvinnor vill
I första hand förbjuda import av halal- och kosherslaktat kött,
Fram tills detta genomförts ska importerat kött där djuren slaktats genom halal- och kosherslakt
märkas med en tydlig informationstext för att möjliggöra för konsumenterna att välja bort dessa
produkter

Grovt djurplågeri
Samhället har blivit mycket råare och antalet våldsbrott eskalerar. Även tillvägagångssättet brott sker
på har gått i en än mer skrämmande och ondskefull riktning. Detta gäller även utsattheten för djuren
där bland annat hästar skjuts eller knivskärs, vilda fåglar och igelkottar är utsatta för grova och
plågsamma övergrepp innan de dödas för nöjes skull. Även lantbruksdjur, katter och hundar blir
utsatta för grovt djurplågeri av människor som inte har någon empati och medkänsla, eller inte ser
på djur med samma respekt och omtanke som vi gör i Sverige. En uppdatering krävs av straffskalan
för att sända ut skarpare signaler om hur allvarligt samhället ser på djurplågeribrott. För att samhället
ska kunna förmedla budskapet att djurplågeri inte accepteras under några som helst omständigheter
föreslås införandet av brottsrubriceringen ”grovt djurplågeri” samt att straffet för grovt djurplågeri ska
vara lägst ett års fängelse och högst fyra års fängelse. xiii
SD-kvinnor vill
Utöka lagstiftningen med tillägget grovt djurplågeri
Se hårdare straff vid vanvård och övergrepp på djur
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Utökat rättsskydd för djur
För att bättre spegla allmänhetens uppfattning om djurs juridiska status, i synnerhet när det gäller
sällskapsdjur, bör en statlig utredning tillsättas för att föreslå hur djurs juridiska status som individer
kan stärkas.
Det är viktigt att arbetet med brott mot djur intensifieras och hanteras på ett effektivt sätt. I flera delar av
landet har polisen idag etablerat avdelningar med djurskyddspoliser. Syftet med att inrätta en särskild
djurskyddsenhet är framförallt att samordna verksamheten och utveckla det förebyggande arbetet
samt att öka lagföringen och skapa en mer rättssäker hantering av brott mot djur.
SD-kvinnor vill
Ha obligatorisk utvisning vid grovt djurplågeribrott
Se krafttag och ökade resurser mot vanvård, samt ge länsstyrelsen de resurser och
befogenheter som krävs för att förhindra vanskötsel av djur
Införa en nationell djurskyddsenhet för poliser som säkerställer att ärenden prioriteras och utreds
ordentligt av områdeskunniga poliser

Inför en djurskyddsbalk
Svensk lagstiftning är idag splittrad vad gäller djurs rättigheter. Genom att samla all lagtext som rör
djur i en särskild djurskyddsbalk åskådliggörs lagstiftningen bättre samtidigt som det tydliggör och
sätter fokus på djurens rättigheter.

Krav på daglig utevistelse med rörelsefrihet för hästar
I jordbruksverkets nya föreskrifter för hästhållning finns fortfarande inga krav på utevistelse för hästar.
Det är alltså fortfarande tillåtet att ha hästar instängda dygnet runt. Det finns däremot en mängd
bestämmelser om hur mycket hästar får vara ute. De får till exempel inte gå ute mer än 16 timmar per
dygn på vintern, om det inte finns ligghall. Hästar är i grunden ett stäppdjur och ett flockdjur där både
kropp och psyke är byggt för att ströva omkring långa sträckor och beta tillsammans i flock. Deras
naturliga beteende har inte förändrats i någon hög grad under de 6 000 år de varit domesticerade,
utan de har samma beteendemässiga behov som sina vilda artfränder. Dessa behov blir sällan
tillgodosedda genom den hästhållning som finns idag och det leder ofta till att de utvecklar olika typer
av beteendestörningar. Vi är övertygade om att väldigt många veterinärbesök skulle kunna undvikas
om Sveriges hästar fick vara ute långa dagar i stora hagar och bara vara hästar.
SD-kvinnor vill
Ha krav på daglig utevistelse med rörelsefrihet för hästar
Införa minimikrav på antal timmar för daglig utevistelse med rörelsefrihet för hästar
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Bättre metoder behövs för bedövning av grisar inför slakt
Sveriges Lantbruksuniversitetet har publicerat en forskningsrapport, som bekostats av
Jordbruksverket. Den visar hur höga halter av gasen koldioxid som används för att bedöva grisar
innan slakt och hur denna påverkar djuret. Nötkreatur bedövas genom att en bult avfyras mot djurets
huvud. Det leder till omedelbar medvetslöshet för djuret. Gasningen av grisar, i burar om fyra som
skickas ner i stora, djupa schakt på slakterierna, kan uppgå till en minut eller mer. Forskningen visar
att det är oerhört ångestframkallande för grisar att bedövas med koldioxid då gasen bränner vid
inandning. Grisarna klättrar uppåt i buren, på varandra, för att försöka få luft.
Det bedrivs inte mycket forskning för att hitta bättre, alternativa metoder, utan detta anses vara det
mest lönsamma och effektiva sättet för slakterierna att bedöva stora besättningar djur på.
Även de flesta KRAV-märkta grisar bedövas genom gasning. Vi menar att man skyndsamt behöver ta
fram ett mer humant sätt att bedöva grisar på och att det krävs ett slutdatum, varefter gasning med
koldioxid eller annan plågsam gas förbjuds som bedövningsmetod.
SD-kvinnor vill
Tillföra resurser till forskning på alternativa metoder för bedövning av grisar inför slakt
Sätta ett slutdatum för när koldioxid inte längre får brukas och ett mindre plågsamt alternativ
ska börja användas för bedövning av grisar inför slakt

Lokal- och närproducerad mat gynnar bönderna och höjer
Sveriges självförsörjningsgrad.
SD-kvinnor ser det som en självklarhet att alla måltider som serveras i det offentligas regi ska följa
svenska miljö- och djurskyddslagar, vara antibiotikafria och i största möjligaste mån också
lokalproducerade. Att gynna våra lokala leverantörer av kött, ägg, mjölk, grönsaker och övriga
produkter som används inom landets offentliga verksamheter borde vara en självklarhet. Inköp av
svenska köttprodukter ska premieras, då följer vi svenska miljö- och djurskyddsregler, håller nere
antibiotikaanvändandet och dessutom gynnas svenska företag och självförsörjningsgraden i landet
höjs.
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Svenskt djurskydd som vägledning inom EU
Den svenska djurhållningen ska präglas av höga djurskyddsambitioner. I en internationell jämförelse
är djurskyddslagstiftningen i Sverige väl utvecklad. Det är bra, men medför samtidigt att de flesta
djuruppfödare i Sverige har högre kostnader än sina konkurrenter i andra länder. Därigenom kan
bönder i många andra EU-länder, till följd av lägre djurskyddskrav, sälja sina produkter till ett lägre
pris. För att svenska bönder inte ska missgynnas är det viktigt att djurskyddslagstiftningen
harmoniseras inom EU genom att EU-kraven skärps. Därför bör regeringen verka för att den svenska
djurskyddslagen ska tjäna som vägledning för utveckling av EU:s djurskyddskrav. Antibiotikaresistens
är enligt WHO vår tids största hot. Hela vården är uppbyggd runt antibiotikan. Blir den obrukbar står vi
inför stora problem världen över där många kommer att dö av sjukdomar som vi i de flesta fall
överlever idag.
Om man tittar globalt har Kina och Öststatsländerna mest resistenta bakterier. De har överanvänt
antibiotika och har i stort sett haft fri tillgång till dem som önskat. Det används även enorma mängder
antibiotika inom djurindustrin, även här är Kina värst. Om vi bara inhandlar svenska köttprodukter,
som innehåller tämligen lite eller ingen antibiotika hjälper vi till att ytterligare hålla nere
resistensutvecklingen.
Att självförsörjningsgraden i Sverige på framförallt kött och mjölk ligger på omkring 50 procent och
sjunker är alarmerande ur många perspektiv: miljömässiga, ekonomiska, djurskydds- och inte minst
ur krisberedskapsperspektiv.
Fler borde vara rejält oroade över hur situationen ser ut. Regioner och kommuner är via sina
upphandlingar och sina inköp av livsmedel relativt stora kunder på marknaden. Med politiska
viljeriktningar och tydliga målsättningar kan vi både påverka utbudet och förutsättningar för
matproducenter inom Sverige. Detta innebär att vi har möjlighet att, i inte helt obetydlig utsträckning,
påverka alla lokala livsmedelsproducenters förutsättningar genom de krav som ställs i
upphandlingarna.
I Regeringens livsmedelsstrategi för Sverige sätter man ett inriktningsmål att 30 procent av den
svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark och 60 procent av den
offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. Ur
miljösynpunkt och med syfte att gynna svenska näringsidkare, vill SD-kvinnor istället ändra fokus från
att följa regeringens livsmedelsstrategi kopplat till ekologiskt, till att istället inrikta sig på
lokalproducerade och närproducerade livsmedel. I enlighet med EU:s frihandelsavtal kan vi dock inte
uteslutande handla från svenska producenter. Därför ställer vi kravet att svenska regelverk ska
uppfyllas och motsvarande nivå av svensk djurskyddslagstiftning måste upprätthållas av producenten
vid inköp och upphandling av animaliska livsmedel. Vegetabiliska livsmedel ska så långt det är
möjligt köpas in från svenska producenter.
SD-kvinnor vill
Införa en djurvälfärdsersättning till svenska bönder så att de på riktigt kan konkurrera med
aktörer som sparar in på djurens bekostnad
Ha krafttag mot vanvård och se till att länsstyrelsen har de resurser och befogenheter som krävs
för att förhindra vanskötsel av djur
Fokusera på lokalt producerade livsmedel istället för på ekologiska livsmedel
Att Sverige ska ha en levande landsbygd
Öka andelen lokal- och närproducerade varor i offentliga verksamheter
Att i kommuners och regioners offentliga upphandlingar ska animaliska livsmedel endast köpas
in från producenter som uppfyller kraven enligt svenska regelverk och i motsvarande nivå med
svensk djurskyddslagstiftning
Höja landets självförsörjningsgrad
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STORT TACK

Till partiet för en god och bred politik på en rad viktiga områden. Vi vill även rikta ett stort tack till enskilda
ledamöter för ett gott samarbete kring framtagandet av vårt första program.

