
Interpellation om unga kvinnors otrygghet i Uppsala 

De senaste åren har otryggheten i Uppsala brett ut sig. Det som röner störst rubriker är givetvis 
sprängningar och skjutningar, men också otryggheten för unga kvinnor i Uppsala har radikalt 
försämrats. 

Flera artildar i Upsala Nya Tidning har beskrivit hur unga kvinnor i gymnasieåldern inte längre 
vågar röra sig på stan på grund av risk att utsättas för sexuella trakasserier och övergrepp. Detta 
inte bara på kvällar och nätter — utan också på dagtid. 

Region Uppsala har gjort en undersökning som bekräftar den bild som målats upp av UNT. När 
frågan ställdes 2013 uppgav 45 procent av de unga kvinnorna att de kände sig trygga i Uppsalas 
stadsmiljö. När frågan återigen ställdes 2017 var siffran så låg som 17 procent. Att mer än fyra av 
fem unga kvinnor i Uppsala upplever sig otrygga i sin egen stad är en extrem situation. Denna 
situation är naturligtvis skrämmande både dem och deras föräldrar. Detta är ett svek mot 
Uppsalas unga kvinnor och frågan borde ligga högst upp på mittenstyrets dagordning. 

När unga kvinnor tvingas anpassa sina liv och ärenden i stan för att inte riskera att råka ut för 
trakasserier eller sexuella övergrepp i Uppsalas stadsmiljö har det gått långt. Det är rättsväsendets 
men också kommunens uppgift att se till att detta upphör. Det är rättsväsendets och kommunens 
uppgift att se till att Uppsalas unga kvinnor återigen kan känna sig trygga på sina egna gator och 
torg. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Erik P elling: 

• Vad görs och vad kommer att göras för att garantera att Uppsalas unga kvinnor återigen 
ska kunna känna sig trygga i sin egen stad? 

• Vad beror denna utveckling på? 
• Regionens undersökning presenterades 2017. Kommer kommunen att verka för att 

någon uppföljande undersökning görs för att se hur detta har utvecldat sig? 

Uppsala, d 
Maffias Holmström (KD) 
Ersättare i komm.unfullrnäktige 
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