Vi trenger en havarikommisjon nå!
I helgen har FrP landsmøte. Vi håper at FrP, som nå står i en mektig posisjon med både
likestillingsminister og justisminister, får på plass en havarikommisjon for granskning av
partnerdrap nå.
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Begge organisasjoner står bak kampanjen "Taushet tar liv"

Å være en kjæreste, partner, samboer, ektefelle eller eks er en potensielt farlig situasjon
for noen. Volden i nære relasjoner kan eskalere og ende opp med drap, hvis ikke den blir
stoppet i tide. 152 kvinner og 20 menn har blitt drept av partnere, eller tidligere partnere,
i Norge i perioden 1991 til 2011.

Uavhengig granskning av hvert enkelt partnerdrap er et viktig tiltak for å forebygge og
unngå at flere liv går tapt. Det er smart, kostnadseffektivt og kan redde liv.

En uavhengig havarikommisjon vil kunne fortløpende granske hvert enkelt partnerdrap
og påpeke offentlige aktørers ansvar for å se faresignalene og hindre nye drap.

Mange av partnerdrapene skjer på tross av at de er varslede drap med tydelige
faresignaler i tiden før drapet. Dessverre havarerer og svikter vi som fellesskap og
samfunn. Offentlige tjenesteytere må bli bedre til å forhindre drap, og tenke kvinners
beskyttelse i alt de gjør. En havarikommisjons oppgave er ikke å finne syndebukker, men
å gi anbefalinger til hvordan det offentlige tjenesteapparatet kan beskytte kvinnen bedre.

En svensk havarigruppe har, etter sine granskninger av drap på kvinner i Sverige i årene
2010-2012, kommet frem til at godt over halvparten av drapene kunne vært forhindret
dersom offentlige instanser hadde handlet annerledes og mer profesjonelt (63 prosent).

FrP må legge handling bak de store ordene om at vold mot kvinner har topprioritet. Vi
krever at regjeringen etablerer en havarikommisjon for partnerdrap for å forebygge at
flere liv går tapt.

