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I kväll ska du inte behöva
väja för okända händer på
dansgolvet eller framme
vid scenen. Inte ta omvägar
från bussen. Inte behöva
vara på din vakt eller beredd
med nycklarna i handen på
väg hem.
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Din trygghet är vårt ansvar.
Därför vill vi ha hårdare tag
mot de som försöker ta
natten i från oss. Natten är
din.
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Moderaterna vill:

Moderaterna vill:

P Att Sverige ska ha fler poliser med högre lön

P Att Sverige ska ha fler poliser med högre lön

P Öka polisens möjlighet till kameraövervakning

P Öka polisens möjlighet till kameraövervakning

P Hårdare straff för sexualbrott med ny brottsrubricering: Grovt sexuellt ofredande
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Källa: Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning (NTU) 2016
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Var tredje kvinna känner sig otrygg.
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Var tionde kvinna går inte ut på kvällarna
för hon känner sig otrygg.
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Två av fem kvinnor i åldrarna 20-24 år oroar sig för
att bli överfallen eller misshandlad.
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Lägg ut en selfie när du är på väg hem i natt och
dela din historia för att visa att #nattenärdin.
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