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Motion: Använd auktoriserade tolkar i ärenden som rör mäns våld mot 

kvinnor  

 

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är allvarliga samhällsproblem 

som tyvärr också ökat under denna pandemi. Det är därför av extra stor vikt att i dessa tider från 

politikens håll utveckla och förbättra information och stöd som finns att tillgå i Umeå kommun. Alla 

former av diskriminering ska motverkas. Friheten att forma sitt liv är en grundläggande mänsklig 

rättighet. 

För bara några dagar sedan uppmärksammades internationella dagen mot våld mot kvinnor, som i år 

kändes extra viktig i och med den extraordinära tid vi befinner oss i. Isoleringen gör att många kvinnor 

spenderar mer tid med de som ofta kan vara deras förövare. I debatten om mäns våld mot kvinnor och 

framförallt hedersrelaterat våld har Umeå en stor skamfläck vi aldrig får glömma. För 24 år sedan på 

dagen mördades vår Sara i hederns namn. Sara som efter en fosterplacering i Gotland äntligen fått 

komma hem till sin mamma i Umeå. Sara som mördades trots att hon anmält sin bror tillika mördare 

en vecka tidigare. Sara som tillsammans med socialtjänsten möttes av att hon behöver ”ytterligare 

bevis” varje gång hon kontaktade polisen. 

Miljöpartiet de Gröna i Umeå vill stärka skyddet för utsatta tjejer och kvinnor.  Därför vill vi garantera 

att kommunen i ärenden som rör mäns våld mot kvinnor där tolkning behövs enbart använder 

auktoriserade tolkar. Detta för att säkra situationen för den utsatta och även undvika eventuella missar 

som absolut inte får ske i dessa känsliga ärenden. Att ta initiativ till att stärka skyddet för våldsutsatta 

just denna dag är vårt sätt att hedra Sara och alla andra som fallit offer för mäns våld mot kvinnor. 

 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 

-att Umeå kommun enbart använder auktoriserade tolkar i ärenden som rör mäns våld mot kvinnor. 
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