
FRIHET
Grunden för allas frihet är trygga samhällen. 
Rätten till den egna kroppen måste värnas sam-
tidigt som exploatering och diskriminering i alla 
former motverkas.

S-kvinnor kräver en nollvision mot mäns våld 
mot kvinnor – ett av vår tids största samhälls-
problem. Tusentals kvinnor och barn i Sverige 
flyr varje år för sina liv. Varje år mördas kvinnor 
av män som de haft en nära relation med. 

Den socialdemokratiska regeringen tog flera vik-
tiga steg: stärkt sexualbrottslagstiftning, stärkta 
lagar mot kvinnofridsbrott och hedersrelaterade 
brott samt ett nytt barnfridsbrott som ger barn 
som bevittnar våld i hemmet brottsofferstatus. 

Arbetet för att säkra boenden för gömda kvin-
nor och säkra skolgången för deras barn måste 
fortsätta. Kontaktförbuden måste utökas och barn 
skyddas från umgänge med våldsamma föräldrar. 

Bli medlem i S-kvinnor och ta den 
feministiska kampen med oss!
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Skanna QR-koden för att 
anmäla dig som medlem via 
vår hemsida www.s-kvinnor.se 
eller skicka in talongen nedan.
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Namn:

Adress:

Postnr/Ort:

Telefon:

E-post:

Personnummer:

Ev. önskemål om klubb:

Jag vill bli medlem i S-kvinnor!

Frankeras ej.
S-kvinnor 

betalar 
porto.

S-KVINNOR SVARSPOST
Kundnr 110100500
110 00 Stockholm
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