Idag finns pornografi tillgänglig i varje laptop
och mobil dygnet runt. Pornografin har blivit allt
grövre och konsumenterna allt yngre. Forskning
visar att den pornografi som idag sprids inspirerar till och normaliserar mäns övergrepp mot
kvinnor och barn och begränsar sexuella relationer. Det är dags att öka jämställdheten och
befria sexualiteten!

VI KRÄVER:

* Porrfria skolmiljöer: Barn och lärare har rätt att slippa porno
grafi i sin skolmiljö. Ge lärare och elever ökad möjlighet att agera
vid spridning av pornografiskt material, sexuella bilder och
andra former av sexuella trakasserier genom att införa porrfria
skolmiljöer.
* Porrfria hotell och butiker: Hotell och butiker kan certifiera
sig som porrfria och så sätt bidra till förbättrad arbetsmiljö för
anställda och ökad jämställdhet. Läs mer på www.porrfritt.se
* Porrfria arbetsplatser: Företag bör införa regler för porrfritt
genom att boka porrfria hotell och förbjuda pornografiskt
material på arbetsplatsen. Företag bör även införa riktlinjer mot
sexköp, porrklubbsbesök och andra former av sexuell exploatering i samband med tjänsteresor.
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VI KRÄVER ÄVEN:

Utred lagstiftning mot pornografi. En utredning bör tillsättas med syfte att utreda pornografins konsekvenser för
förekomsten av sexuella övergrepp, sexuella trakasserier och
uppfyllandet av de jämställdhetspolitiska målen. Den senaste
statliga utredningen om pornografi, som var en del av en större
utredning om yttrandefrihet, publicerades 1983. Sedan dess har
omfattningen och åtkomsten av pornografi ökat explosionsartat
genom internet. En ny utredning bör se över hur lagstiftningen
kan skärpas samt hur spridningen av pornografi kan begränsas.
Utredningen bör även undersöka möjligheten att tillämpa sexköps- och kopplerilagstiftning på produktion av pornografi.
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Inför sex- och samlevnadsundervisning som ett särskilt
ämne i skolan. Skolan har i uppdrag att motverka traditionella könsmönster. Sex- och samlevnadsundervisning bör vara
ett obligatoriskt ämne på lärarutbildningen och måste bygga på
kunskap om makt, jämställdhet och våld. Rektorer och skolledning bör prioritera sex- och samlevnadsundervisning. Skolverket
bör få ett permanent uppdrag att arbeta med fortbildning för
lärare om sex- och samlevnad.
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Inför porrfria miljöer. Skolor, arbetsplatser och verksamheter bör vara porrfria miljöer och på så sätt verka för förbättrad arbetsmiljö och jämställdhet.
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Kriminalisering av sexköp utomlands. Utvidga sexköpslagen genom att ta bort kravet på dubbel straffbarhet vid sexköp utomlands. Ge personer som köps i prostitution brottsofferstatus för att förtydliga att de är offer för ett brott och förbättra
stödet till de som vill lämna prostitution.
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Inför lagstiftning mot sexistisk reklam. Motverka sexualiseringen av det offentliga rummet och inför lagstiftning mot
könsdiskriminerande reklam.
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Förbjud strippklubbar. Följ Islands exempel och inför
förbud mot strippklubbar.

Skärp sexualbrottslagen. Inför en samtyckes- och oaktsamhetsparagraf i sexualbrottslagen. Säkerställ att domare
i sexualbrottsmål har specialistkunskap i ämnet.
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Höj straffen för dokumenterade sexuella övergrepp på
barn. Höj straffen för dokumenterade sexuella övergrepp
på barn, s.k. barnpornografibrott, och köp av sexuell handling
av barn.

