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Sammanställning över vad partierna vill göra mot
hedersförtrycket i Stockholm, Göteborg och Malmö
Institutet Mot Hedersförtryck/IMH är en partipolitiskt obunden och icke vinstdrivande verksamhet. IMH
verkar för att stärka arbetet mot hedersförtryck och för ungdomars rätt att bestämma över sina egna liv. I centrum
för IMH:s insatser står fem huvuduppgifter: Kvalificerad utbildning till stöd för myndigheters och
organisationers arbete med hedersproblematiken. Stimulans och utveckling av forskning inom problemområdet.
Bevakning av akademiska utbildningars behandling av ämnet. Spridning av internationella erfarenheter av
arbetet mot hedersförtryck samt handledning/rådgivning till yrkesverksamma som möter hedersproblemen.
Inom IMH:s verksamhet medverkar flera av landets och Nordens främsta experter på olika delar av arbetet mot
heders-förtryck. För vidare information om IMH se vår hemsida:
http://www.institutetmothedersförtryck. se ( alternativt googla ”Heder IMH”)
Avgörande för att kunna begränsa hedersproblematiken och ge stöd åt utsatta är oftast vad som sker
inom kommunala verksamheter såsom t.ex. socialtjänst och skolor. För att dessa och andra kommunala
verksamheter ska kunna agera rätt krävs att de får både ekonomiska resurser och politiskt stöd för att stärka
arbetet mot hedersförtryck. Sker inte detta kan dessa brott mot mänskliga rättigheter och nya hedersmord ske pga
okunskap och bristande kompetens.
Precis som vid förra valet har IMH inför 2018 års val frågat partierna vad man ville göra för att stärka arbetet
mot hedersförtryck på kommunal nivå i Stockholm, Göteborg och Malmö. Partiernas svar kommer att spridas
okommenterat till socialarbetare och andra professionella som i sitt arbete möter hedersproblematiken. Partiernas
svar förmedlas även till media, via IMH:s hemsida och genom sociala media och mejlutskick.
Vår fråga till partierna har varit:

Vad vill ert parti göra de kommande åren för att stärka arbetet mot
det hedersrelaterade våldet och förtrycket i er kommun?

I detta material finns svar från följande partier
i de tre storstäderna
Stockholm

Göteborg

Malmö

Sid 3 Moderaterna
Sid 11 Kristdemokraterna
Sid 19 Moderaterna
Sid 4 Vänsterpartiet
Sid 11 Moderaterna
Sid 19 Vänsterpartiet
Sid 4 Kristdemokraterna
Sid 13 Socialdemokraterna
Sid 20 Liberalerna
Sid 5 Centerpartiet
Sid 13 Miljöpartiet
Sid 21 Miljöpartiet
Sid 6 Socialdemokraterna
Sid 14 Liberalerna
Sid 21 Socialdemokraterna
Sid 7 Sverigedemokraterna
Sid 15 Vägvalet
Sid 22 Sverigedemokraterna
Sid 7 Liberalerna
Sid 15 Demokraterna
Sid 22 Feministiskt Intitiativ
Sid 9 Miljöpartiet
Sid 17 Feministiskt Initiativ
Sid 10 Feministiskt Initiativ
Partier som av någon anledning ej svarat på IMH:s fråga är: V, C och SD i Göteborg. C och KD i Malmö
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Vad vill ert parti göra de kommande åren för att stärka
arbetet mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket i
er kommun?
Svar från partier Stockholms kommun
MODERATERNA STOCKHOLM
Att människor i Sverige och Stockholm tvingas leva under förtryck och
våld är givetvis någonting som vi från politiskt håll aldrig kan eller ska
acceptera. Moderaterna i Stockholm startade 2012 ett resurscentrum mot
hedersförtryck i Stockholm – Origo Resurscentrum som är ett samarbete
mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län
och Stockholms läns landsting. Från Moderaternas sida skulle vi dock vilja
se att Origos uppdrag utökas till att även omfatta arbete med förebyggande
insatser riktade mot unga samt att bistå verksamheter som möter unga i sitt
dagliga arbete med information och ökad kunskap om hedersrelaterat våld
och förtryck. Origo ska även arbeta aktivt för att uppmärksamma pojkar
som tvingas upprätthålla hedersnormer.
Som vi ser det finns det dock mycket mer som också behöver göras, både
på lokal nivå och nationell nivå. Kommuner, däribland Stockholm, måste
regelbundet kartlägga det hedersrelaterade förtrycket och våldet för att med
jämna mellanrum ges en tydlig bild av situationen och problemens
omfattning.
Skolan har ett ansvar att informera pojkar och flickor om deras rättigheter
och skyldigheter. Vi vill se särskilda informationsinsatser inför
sommarloven, riktade mot skolungdomar, i syfte att säkerställa att unga har
kännedom kring vart de kan vända sig om de riskerar att bli bortgifta under
sommaren. Unga som befinner sig i riskzonen ska också omhändertas.
Könsstympning är idag, redan som det är, olagligt men vi vill se en uttalad
nolltolerans i kommunen samt att anställda inom vård, skola och
socialtjänst ges särskild kompetens och kunskaper om könsstympning.
Detta för att kunna ge vård och samtalsstöd till drabbade, men också för
att kunna arbeta förebyggande.
Vi vill även se att det inrättas lokala kompetensteam i Stockholms mest
utsatta områden, bestående av poliser, socialsekreterare och specialister.
Att inrätta dessa kompetensteam handlar om att utbilda personal inom
myndigheter och lokala verksamheter samt möjliggöra en samordning av
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Det här är några av de insatser vi vill se i Stockholms kommun för att
stärka upp det kommunala arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Utöver detta behöver givetvis saker göras även på nationell nivå men för
en närmare redogörelse av våra nationella förslag och satsningar hänvisar

4

jag Er till Moderaternas Riksorganisation.
VÄNSTERPARTIET STOCKHOLM
I Stockholm har vi under den senaste mandatperioden intensifierat arbetet
mot hedersvåld. Vi har skapat ett heltäckande program för staden för hur
arbetet ska gå till för att förhindra, upptäcka och stödja de som utsätts för
hedersvåld samt hur vi ska arbeta med förövarna. Det är första gången
hedersvåld är med i de program som kommunen har mot våld i nära
relation vilket betyder att det har samma prioritet även om insatserna
ibland ser annorlunda ut.
Det har pågått stora utbildningsinsatser för stadens personal, och
kvinnojourerna som möter den här gruppen har fått ökade anslag.
Staden har också särskilda boenden för de som utsätts för hedersvåld vilket
andra städer saknar och ett resurscentrum som heter Origo där staden
samarbetar med andra kommuner gällande hedersvåld. Det finns jourer att
kontakta och få stöd av som utsatt och som yrkesverksam som möter
hedersvåld.
Hedersvåldet i Stockholm måste minska. Alla tjejer och killar har rätt till
en uppväxt utan kontroll och förtryck i hederns namn. Här behöver staden
arbeta förebyggande vilket sker via familjecentraler, hembesöksprogram i
tex Järvaområdet och familjestödsprogram. Det finns också ett nytt
familjestödsprogram framtaget i år som riktar sig till nyanlända och
handlar om föräldraskapet i Sverige.
Vi tror också det är viktigt i det här sammanhanget att i stort minska
segregationen i Stockholm.
Vi har också förstärkt det uppsökande arbetet med fältassistenter och
liknande i de mest utsatta områdena i Stockholm.
I övrigt vill vi förbjuda religiösa förskolor och skolor som vi menar ökar
segregationen. När det gäller skolan så har vi utökat elevteamen på alla
stadens skolor. Personal erbjuds fortbildning kring hedersrelaterade frågor
och normkritiska frågor vilket ska speglas i undervisning och bemötande.

KRISTDEMOKRATERNA STOCKHOLM
Det går inte att förneka den sprängkraft som kan uppstå när människor från
vitt skilda kulturer och normsystem ska integreras i det svenska samhället.
Därför är det så viktigt att vi är tydliga med vilka gemensamma
värderingar som vårt land bygger på. Utgångspunkten måste vara att den
som kommer till vår stad gör sitt yttersta för att få ett jobb, följer våra
lagar, delar våra grundläggande värderingar, blir en del av vårt svenska
samhälle och vill forma sin framtid här hos oss i Stockholm eller i Sverige.
Att lyckas eller inte lyckas med integrationen är en ödesfråga för vår stad
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och vårt land.
Ett allvarligt problem som drabbat Sverige som en konsekvens av en
misslyckad integrationspolitik är det hedersförtryck som drabbar många i
Stockholms segregerade förorter. Tjejer förföljs och trakasseras både av
familjemedlemmar och religiösa moralpoliser om de inte följer de seder
och normer som de förväntas göra. Även pojkar och män är drabbade av
hedersvåld och många tvingas även av sina familjer att mot sin vilja delta i
förtrycket. Tvångsäktenskap, könsstympning och hedersrelaterat våld och
förtryck finns i Sverige och Stockholm i en omfattning som är svår att
greppa.
I FN-resolutionen ”Avskaffande av brott mot kvinnor i hederns namn”
fastställs att brott mot kvinnor i hederns namn är en fråga om mänskliga
rättigheter. Stater och myndigheter har således en skyldighet att förebygga,
utreda och åtala brott - att inte göra detta utgör enligt resolutionen ett brott
mot mänskliga rättigheter.
Samtidigt ser vi hur många politiker, inte minst på vänsterkanten, inte
vågar tala högt om detta problem då det är just intimt förknippat med
kulturella företeelser. Men en ovilja att gå till botten med problematiken är
ett svek mot alla de kvinnor som utsätts för brotten.
För att motverka hedersrelaterat våld vill vi förstärka länets resurscentrum
mot hedersförtryck, Origo. Verksamheten behöver rustas stark så att vi kan
genomföra fler informationsinsatser på Stockholms skolor om jämställdhet
och hederskultur. Vi vill styra upp samhällsorienteringen för nyanlända
genom att göra den obligatorisk, fördubbla antalet timmar och införa
godkänt slutprov som krav för att man som nyanländ ska kunna få ta emot
försörjningsstöd. Vi vill också se en stadsövergripande
informationskampanj för att få fler medborgare att våga anmäla religiösa
”moral-poliser”. Vi vill även se satsningar på fortbildning av personal inom
förskola, skola och socialtjänst i hur man upptäcker hedersproblematik.

CENTERPARTIET STOCKHOLM
Först och främst måste politiken vara tydlig med att jämställdhet gäller
alla. Tyvärr ser vi fortfarande att frågan om hedersrelaterat våld och
förtryck kan vara politiskt laddad. Detta kan dessvärre bidra till att arbetet
mot förtrycket stannar av. Hedersförtryck pågår här och nu och får inte
finnas någon tveksamhet till att värderingar och traditioner som leder till
att flickor och pojkar gifts bort, kontrolleras, hotas, utsätts för våld och i
värsta fall hedersmord aldrig accepteras. Oviljan att erkänna
hedersförtrycket har ställt till med tillräckligt stor skada där
kulturrelativism kombinerat med ängslighet förstört många liv. För att
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bekämpa hedersförtryck krävs kraftsamling och samarbete av alla
offentliga aktörer och goda krafter i civilsamhället.
I Stockholms stad vill vi stärka resurserna till arbetet mot hedersförtrycket
och öka kunskaperna hos beslutsfattare och personal. Att förstå skillnaden
mellan hedersvåld och annat våld är centralt för att nå resultat. Vi vill
förtydliga alla stadens styrdokument för socialtjänst, skola och förskola i
syfte att personalen ska veta vart man vänder sig när hedersförtryck
misstänks eller upptäcks. Utöver att stadens personal ska ha denna kunskap
ska information på flera språk finnas på fler platser, både lättillgänglig på
nätet och i tryckt form.
Stärka stöd och skydd till brottsoffer. Origo, ett resurscentrum för
hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län, är en viktig verksamhet
som vänder sig till personer mellan 13– 26 år. Här samverkar länets
kommuner, polisen, och landstinget med team av olika yrkesgrupper under
samma tak. Centerpartiet vill utöka stödet till Origo.
Förebygga. Att skydda offren och bestraffa förövarna är viktigt men sker
ofta när det redan gått för långt. Det förebyggande arbetet får inte glömmas
bort. Stadens verksamhet i form av socialtjänst, skola och förskola ska
upptäcka, anmäla och för socialtjänstens del arbeta uppsökande mot
hedersrelaterat våld och förtryck.
Civilsamhället utgör en viktig pusselbit för att kunna nå människor och
grupper som i regel inte kommer i kontakt med stadens verksamheter. Det
kan handla om föreningar och fritids- och idrottsverksamheter där
människor möts. Staden ska ha täta samarbeten med civilsamhällets
aktörer. Staden ska säkerställa att skattemedel aldrig går till odemokratiska
eller olagliga verksamheter, bland annat genom oanmälda
inspektionsbesök. Därutöver vill vi trygga organisationer som arbetar mot
våld och hedersförtryck till genom långa finansieringsavtal som tar hänsyn
till hur organisationerna bäst kan arbeta för att uppfylla behoven för
brottsoffer.
Grannar som larmar. Ett sätt att förebygga våld i hemmet är att kunna ge
grannar verktyg att agera. ”Huskurage” är en etablerad metod för att kunna
uppmärksamma att någon far illa. Det handlar om att boende, hyresvärdar
och föreningar antar en policy och informerar de boende hur de ska agera,
exempelvis dörrknackning om någon misstänker våld. Centerpartiet vill att
Stockholms stads bostadsbolag inför huskurage.
SOCIALDEMOKRATERNA STOCKHOLM
Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Därför har vi socialdemokrater
under den gångna mandatperioden trappat upp arbetet mot hedersrelaterat
våld och förtryck. Vi har stärkt resurserna till kvinnojourer, inrättat flera

7

relationsvåldscentrum och vi gör en kunskapssatsning till skolans personal
och elever kring hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har även antagit ett
program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i
kommunfullmäktige. Det var första gången som kommunfullmäktige har
antagit ett program mot hedersrelaterat våld och förtryck. Origo
resurscenter är en del av stadens permanenta verksamhet och samarbetet
med civilsamhället har utvecklats.
Framöver vill vi stärka det förebyggande arbetet genom att integrera
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i förskolans och skolans
dagliga verksamhet. Vi vill att kunskap om hedersrelaterat våld och
förtryck ska tas upp i vidareutbildningar och kompetensutbildningar för
skolpersonal. Vi tänker även prioritera arbetet för att nå föräldrar och
säkerställa att alla barn som växer upp i Stockholm ska leva i frihet från
våld och förtryck.

SVERIGEDEMOKRATERNA STOCKHOLM
Skolpersonal behöver utbildas i att upptäcka barn och ungdomar som blir
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Ingen flicka ska behöva vara
rädd för att bli bortförd och bortgift eller bli omskureni sina föräldrar
hemland.
Ett särskilt problem är barn och ungdomar som rekryteras in i extrema
religiösa grupper och/eller sedan lämnar landet för att strida för
terrororganisationer. Ett led i arbetet mot rekrytering av terrorister är att
inte tillåta att fler muslimska friskolor etablerar sig i Stockholm. De som
redan finns ska underkasta sig noggranna oanmälda kontroller så det
säkerställs att de följer läroplanen.
De stockholmare som vill lämna ett liv som präglas av hedersförtryck, hot
och våld ska få hjälp och stöd, det handlar till exempel om att få ett
skyddat boende och stöd av kuratorer.

LIBERALERNA STOCKHOLM
Liberalerna i Stockholm kommer alltid att kämpa för varje människas rätt
att älska och leva med vem man vill och att själv bestämma över sitt liv.
Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utgör kanske den största
kränkningen av mänskliga rättigheter i Stockholm och Sverige idag.
Kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck är central för ett Stockholm
där alla har lika möjligheter och lika frihet. Den måste få betydligt större
prioritet på alla politiska nivåer. Hbtq-personer och personer med
funktionsnedsättning i traditionella hederskontexter är extra utsatta grupper
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och deras situation måste särskilt uppmärksammas.
En välfungerande socialtjänst spelar stor roll för arbetet mot
hedersförtrycket. I grunden krävs bättre villkor för socialsekreterare,
inklusive högre löner, mer handledning och bättre IT-system, för att barn
och unga som behöver hjälp ska mötas av erfaren och skicklig personal
som har tid för sina klienter.
Dessutom behövs en rad mer specifika åtgärder. Fortfarande är kunskapen
om hedersförtryck inte tillräcklig bland personal som möter ungdomar som
lever i en hederskontext. Det krävs satsningar för att höja kompetensen.
Därför har vi lagt förslag om mer pengar till arbetet mot hedersförtryck. I
vårt budgetförslag för 2018 föreslog vi totalt 12 miljoner kronor ytterligare
till arbetet mot hedersförtryck i Stockholms stad.
Av den satsningen avser 2 miljoner kronor mer resurser till Origo, som gör
ett ovärderligt arbete för både ungdomar och personal. Resterande 10
miljoner kronor är tänkta att gå till fortbildning av personal, ökade
möjligheter till samverkan mellan socialtjänsten, skolan och civilsamhället,
mer resurser för socialtjänstens arbete i främsta linjen, samt utvärdering av
genomförda insatser.
Vi behöver mycket mera kunskap om förekomsten av hedersförtryck.
Liberalerna har varit pådrivande bakom att Stockholms stad nu genomför
en ny kartläggning av förekomsten av hedersförtryck (tillsammans med
Göteborg och Malmö). Sådana kartläggningar behöver upprepas
regelbundet och på ett sätt som gör det möjligt att jämföra utvecklingen
över tid.
Skolan måste vara en fristad där samma friheter, rättigheter och
skyldigheter gäller varje elev. Vi vill att utbildningsnämnden tar fram en
handlingsplan för skolornas arbete mot hedersförtryck, med konkreta och
kraftfulla åtgärder. Varje skola måste erbjuda tydliga insatser för att hjälpa
utsatta elever. I skolans värdegrund måste det vara självklart att alla elever
har rätt att leva i frihet.
För många unga är sommaren en tid då de riskerar att giftas bort mot sin
vilja. Vi vill se information, exempelvis på flygplatser och på skolor, om
vilka rättigheter man har och hur man kan göra för att få hjälp.
Personer som inte kan bo kvar i sin vanliga bostad, på grund av risken att
utsättas för hedersvåld, måste få hjälp med alternativt boende. Liberalerna
har drivit på för att avsätta fler förturslägenheter ur allmännyttan till
personer som lever med våld eller hot om våld i hemmet.
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MILJÖPARTIET STOCKHOLM
Den här mandatperioden har arbetet mot det hedersrelaterat våld och
förtrycket varit en prioriterad fråga och vi har tagit många viktiga steg i att
stärka stadens arbete i dessa frågor. Vi anser att våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort och allvarligt samhällsproblem
där mänskliga rättigheter upprepat kränks. Ingen ska behöva vara rädd för
att bli slagen eller uppleva våld.
Vi har bland annat beslutat om ett program mot hedersrelaterat våld och
förtryck med syfte att stärka det preventiva arbetet och förbättra våra egna
insatser för stöd och skydd. Vi har även startat flera relationsvåldscentra
som har kompetens kring hedersrelaterat våld och förtryck och tillskjutit
extra resurser till Origo resurscentrum. Även om vi är stolta över det arbete
som har gjorts, ser vi behöver göra mer. Såhär står det i vårat
kommunpolitiska program 2018-2022 om vad vi i Miljöpartiet Stockholms
stad vill göra under kommande mandatperiod:
”Arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är utbredda och
allvarliga samhällsproblem. Bakomliggande strukturer och destruktiva
maskulinitetsnormer behöver förändras för att våldet ska upphöra. Vi vill
därför att det förbyggande arbetet ska starta redan i förskolan och även
finnas inom föreningslivet och idrotten. 16
Stockholmare som utsätts för våld ska veta vart de kan vända sig för att få
hjälp och socialtjänsten ska se till att våldsutsatta får det stöd och skydd
som de behöver. Ingen ska tvingas leva kvar i en våldsam relation.
Vi vill att våldsutsatta personer som bott på skyddat boende ska ha en
ordnad boendesituation när placeringen upphör.
Antalet genomgångsbostäder och försökslägenheter, som är ett steg mot en
varaktig bostad, ska därför öka. Stadens förtursverksamhet ska också
utvecklas så att den kan komma fler till del, liksom stadens samverkan om
trygga boendeplatser med andra kommuner så att de våldsutsatta personer
som behöver det kan få ett tryggt boende i en annan del av landet.
Den som utövar våld ska lagföras. Och för att våldet på sikt ska upphöra
vill vi satsa på att utveckla metoder för att motivera våldsutövare till att
ändra sitt beteende och sluta utöva våld.
I en hederskontext utövas våld och förtryck kollektivt av släkt och
omgivning. De stockholmare, framför allt flickor och kvinnor men även
pojkar och män, som lever under ständig kontroll såväl i hemmet som i
skolan och på fritiden ska få makt över sina egna liv. Stadens verksamheter
ska stå på de utsattas sida och särskilt skydda de som riskerar att utsättas
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för könsstympning, giftas bort och i värsta fall hotas till livet.
Vi vill att staden ska stärka sin samverkan med civilsamhället och andra
aktörer runt de som flytt från en hederskontext och tvingats bryta med sin
släkt. De ska få särskilt stöd för att klara av att påbörja ett nytt liv.”

FEMINISTISKT INITIATIV STOCKHOLM
Feministiskt initiativ i Stockholm har en vision om en trygg stad där alla
unga får möjlighet att forma sina egna liv. Vi har i Stockholm tredubblat
stödet till kvinno- och tjejjourerna. Vi har stärkt unga tjejer och kvinnors
möjligheter till egen försörjning och att organisera sig. Men det finns
fortfarande mer som måste göras.
Vi vill införa en garanti för att skolor och socialtjänst ska ha rätt kompetens
och förståelse för det hedersrelaterade våldets särskilda mekanismer.
Vi vill garantera att den som är utsatt får rätt hjälp. Ingen ungdom i vår
stad ska stå ensam när den utsätts för våld eller hotas med döden. Om vi får
fortsatt förtroende från stockholmarna att styra staden lovar vi att:
* Öppna ett skyddat boende för pojkar som utsätts för hedersrelaterat
våld
* Skolor ska ha en handlingsplan mot heder
* Fler bostäder till våldsutsatta kvinnor och tjejer
* Hederscertifiera socialtjänsten
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Vad vill ert parti göra de kommande åren för att stärka
arbetet mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket i
er kommun?

Svar från partier i Göteborgs kommun
KRISTDEMOKRATERNA GÖTEBORG
Vad vill ert parti göra de kommande åren för att stärka arbetet mot
det hedersrelaterade våldet och förtrycket i er kommun?
Alla ska kunna lita på att Göteborg kan erbjuda hjälp och stöd vid våld och
förtryck. Stödet till den som är utsatt behöver sättas in snabbt och vara
långsiktigt, för att få effektiv hjälp och möjlighet att bygga upp ett liv
efteråt.
Vi vill införa ett lokalt resurscenter mot hedersrelaterat våld och förtryck i
Göteborg. Idag är 70 000 barn och unga är rädda för att bli bortgifta. De
drabbade och deras anhöriga måste få rätt stöd och skolor och
myndighetspersonal måste få den utbildning som krävs för att stötta de
barn och ungdomar som är utsatta.
Det behövs ett starkare samarbete mellan myndigheter, kommunen och
civila organisationer med kunskap inom området. I Stockholms län finns
ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Origo, sedan
början av 2013. I samarbete med polisväsendet, sjukvården och andra
berörda parter finns ett kunskapscentrum under samma tak.
Vi vill införa samma modell i Göteborg, vilket är en del i stadens
jämställdhetsarbete.

MODERATERNA GÖTEBORG
Kunskap och kompetens är A och O för att snabbt upptäcka och identifiera
tecken på att en människa av sin omgivning är utsatt för hedersrelaterat
våld och eller förtryck. Den kompetensen behöver finnas i bredare
omfattning än idag. Första linjens medarbetare i förskolor, skolor och
fritidsverksamheter har daglig kontakt med barn och unga. Dessa
medarbetare måste utbildas för att se tecknen, uppfatta signalerna och att
larma vid misstanke och oro. Det får aldrig råda någon tvekan på vart man
vänder sig eller vad man ska göra.
Moderaterna och Alliansen i Göteborg vill inrätta ett lokalt eller regionalt
kunskapscentrum som vänder sig till människor som har utsatts för
hedersrelaterat våld och förtryck. Centrat ska etablera samverkan med
socialtjänsten, Polisen och andra myndigheter. Dess medarbetare ska
utveckla kompetens och handlingsplaner som syftar till att en utsatt
människa omedelbart ska föras ur den destruktiva och farliga omgivningen
till ett skyddat boende. Centrat ska, i samverkan med den nationelle
samordnaren mot hedersförtryck, utveckla och tillhandahålla utbildningar

12

för socialtjänsten och andra medarbetare i kommunen.
Vi vill också se över stöd och rutiner för anmälan av hot och dödshot mot
tjänstepersoner, rektorer, lärare och andra nyckelpersoner i staden.
Det behövs också ett mer förebyggande arbete direkt riktat till
vårdnadshavare. Familjer där hedersnormer är rådande måste bemötas och
där ska stadens hållning i frågan vara tydlig. Hedersrelaterat våld och
förtryck ska aldrig accepteras här eller någon annanstans. Det är viktigt att
tydlig information om barnets rättigheter och gällande lagar når ut brett.
Det ska också erbjudas stöd till vårdnadshavare som vill bryta sig loss från
en struktur präglad av hedersnormer.
En väsentlig del i att utveckla förmågan att stödja offer för hedersförtryck
är att lära av tidigare misstag. Media i Göteborg har berättat om där
kommunen och myndigheter fullständigt misslyckats med bemötande av
offer och hantering av ärenden, vilket åsamkat offren än mer lidande och
förnedring. Sådana misstag får inte återupprepas. Därför har Moderaterna
och Alliansen i Göteborg tagit initiativ till en granskningskommission som
ska utreda hur kommun och myndigheter brustit och varför.
Tjej- och kvinnojourerna spelar en viktig roll för stöd till våldsutsatta
kvinnor. Vi vill stärka det finansiella stödet till dessa, så att de kan bedriva
sitt värdefulla arbete med långsiktighet. Kommunen ska säkerställa att
stödperson finns tillgänglig för personer som utsätts för hedersrelaterat
förtryck och våld före, under och efter en rättsprocess.
Vi vill utveckla samverkan mellan kommunala och privata bostadsbolag i
Göteborgsregionen, så att våldsutsatta människor kan beredas både
tillfälliga och permanenta boenden.
Människor som är i förtryck är ofta mer eller mindre bundna till hemmet
och har svårighet att kommunicera om sin situation. Vi vill pröva nya
metoder för att öka dessa personers möjligheter att söka hjälp och få råd
och vi vill för detta erbjuda ett nätforum för att få kontakt över nätet.
Vi står bakom Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld
och förtryck 2019-22, men vi vänder oss mot det intersektionella synsättet
liksom att det i planen står att förhållandet mellan utövare och förövare
behöver ”problematiseras och nyanseras”. Vi menar att det är
problematiskt när andra intressen än barnets väger tyngre och att det
intersektionalistiska synsättet anser att det är utpekande att prata om
hedersideologins kulturella bakgrund.
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SOCIALDEMOKRATERNA GÖTEBORG
Vi socialdemokrater i Göteborg har satt hedersfrågan högt på den politiska
dagordningen. Vi har till och med fått kritik, både från höger och vänster,
som menar att vi lyfter frågan för mycket.
Tyvärr är det fortfarande många som inte förstår eller vill erkänna frågans
vikt. Vi har sett till att det inrättats en samordnare mot hedersförtryck, att
vi fått en kommunal handlingsplan och att de ideella krafter som gör
fantastiska insatser för att skydda individer och förändra attityder får ökade
resurser. Vi har också sett till att skolan växlat upp sina insatser mot
hedersförtryck.
De kommande åren vill vi bygga ut detta arbete ytterligare. Göteborg har
ett nära samarbete med polis, flygplats och andra viktiga aktörer för att
förhindra tvångsgifte. Vi har lagt ett särskilt uppdrag om att stärka och
utveckla denna samverkan under sommarmånaderna, då många riskerar att
föras utomlands.
Vi vill också ha skarpa krav på de föreningar som får föreningsbidrag från
kommunen att de ska ta avstånd från hedersförtryck och kontakta stadens
samordnare mot hedersförtryck om de kommer i kontakt med det. Tyvärr
har övrigt partier röstat emot detta.
Vi socialdemokrater kommer inte att ge oss på denna punkt. Vi kommer att
fortsätta prioritera arbetet mot hedersförtryck.

MILJÖPARTIET GÖTEBORG
Att det ska råda nolltolerans mot hedersvåld är en självklarhet för oss i
Miljöpartiet. Göteborg är och ska vara en människovänlig stad. Problemet
med hedersrelaterat våld och förtrycket måste bekämpas. Det drabbar
oftast en mycket marginaliserad grupp, ofta utan möjligheter att göra sin
röst hörd. Miljöpartiet vill att stödet till personer som utsätts för hedersvåld
ska fortsätta att utvecklas utifrån antagna program och planer. Vi ska också
inrätta fler skyddade boenden och utslussningslägenheter med fokus på
personer utsatta för hedersvåld.
Stadens verksamheter måste vara uppmärksamma på risken att unga flickor
tvingas till äktenskap mot deras vilja. Skola och socialtjänst ska ha
kompetens att hantera frågor runt tvångsgiftermål. Miljöpartiet i Göteborg
vill säkerställa att personal inom skola och socialtjänst har kompetens och
mandat att hantera frågor runt tvångsäktenskap och hedersvåld. Vi också
genomföra en kartläggning av det långsiktiga behovet av jourboenden,
skyddade boenden och utslussningslägenheter.
Ett socialt hållbart Göteborg är bara möjligt om allas mänskliga rättigheter
tillgodoses. I Göteborg lever människor med olika bakgrund, erfarenheter,
funktionsförutsättningar och resurser. Detta bidrar till en levande och rik
stad, men medför också utmaningar. Segregationen i staden är stor, och
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människor från olika miljöer riskerar att isoleras från varandra. Detta leder
till otrygghet och bristande tillit till samhällets institutioner.
Gängkriminalitet, en utbredd tystnadskultur och hedersrelaterat våld och
förtryck är ett påtagligt hot i våra mest utsatta stadsdelar, vilket är
oacceptabelt.

LIBERALERNA GÖTEBORG
Varje människa har rätt att leva, tro och älska som den vill i Göteborg.
Ingen ska behöva leva under hedersförtryck. Liberalerna har länge drivit på
för att bekämpa hedersrelaterat förtryck för att försvara varje människas
frihet. Det kommer vi fortsätta med. Det är vår tids största
jämställdhetsutmaning.
Att bekämpa hedersförtryck handlar om frihet. Frihet att få delta i all
skolundervisning, att få vara med kompisar, att bestämma över sin
sexualitet och vem man vill leva med. Att helt enkelt bestämma över sitt
eget liv. Men allt för mångas liv begränsas i dag med hänvisning till kultur
och religion. För liberaler är det självklart att stå på individens sida och
försvara den enskildes frihet.
Kultur eller religion får aldrig användas som ursäkt för att upprätthålla
förtryckande sedvänjor. Hedersfrågan har inte hanterats bra av den
rödgröna minoriteten i Göteborg. Av ideologiska skäl eller av missriktad
välvilja förekommer det fortfarande att mekanismerna bakom denna form
av förtryck osynliggörs eller att det öppet förnekas att hedersrelaterat våld
och förtryck ens existerar som en särskild företeelse. Det är en mängd olika
brott som personer utsätts för i hederns namn – bland annat olaga hot,
utpressning, olaga tvång, olaga frihetsberövande, misshandel,
tvångsäktenskap, våldtäkt, dråp och mord.
I dag hänvisas personer som blivit utsatta för eller bevittnat hedersrelaterat
våld och förtyck allt som oftast till socialtjänsten, Göteborgs stads
kriscentrum för kvinnor och män eller Stödcentrum för brottsutsatta. Detta
inte är tillräckligt, vi ser därför ett behov utav ett lokalt eller regionalt
stödcentrum i Göteborg som vänder sig till personer som utsätts för
hedersrelaterat våld och förtryck, exempelvis inom ramen för
Göteborgsregionen likt Origo som finns för 26 kommuner i Stockholms
län.
Det är ofta personal i socialtjänsten, skolan, sjukvården eller polisen som
först kommer i kontakt med personer som utsätts för hedersrelaterat
förtryck. De måste ha kunskap att se signalerna och kunna vidta rätt
åtgärder, det är därför angeläget att relevanta utbildningar ger tillräcklig
kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck. För stadens del handlar det
om yrkesgrupper som lärare, socionomer, kuratorer, rektorer,
psykologerna, sjuksköterskor,
jurister. Staden bör i samverkan med det Nationella kompetensteamet ta
fram relevanta yrkesutbildningar eller kompetenshöjande insatser.
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I Göteborgs-Posten har vi kunnat ta del av berättelsen om ”Alicia” och
många andra som har drabbats av hedersförtrycket. Alicia eller Amanda
som hon egentligen heter fördes ut ur Sverige vid 12 års ålder, blev bortgift
och våldtagen. Inom loppet av ett år blev hon gravid och födde tvillingar i
Sverige. Hon flyttade sedan tillbaka till Irak med barnen, men tvingades ge
upp rätten att umgås med dem när hon skiljde sig 2011 och återvände till
Sverige. Allt detta kunde ske på grund av myndigheters totala
misslyckande att skydda henne när hon växte upp i Göteborg. För att
säkerställa att detta aldrig ska kunna ske igen har Liberalerna i Göteborg
tagit initiativ till att tillsätta en Amandakommission, en haverikommission,
som kan granska det som har hänt.
För några år sedan drev Liberalerna igenom att det skulle genomföras en
lokal kartläggning i Göteborg om det hedersrelaterade förtrycket och
våldet. Den kartläggningen genomförs nu och kommer bli ett viktigt
verktyg i det fortsatta arbetet. Vi menar att kartläggningen ska genomföras
löpande. Varken hora eller kuvad:s egna undersökning visar med all
tydlighet att det behövs krafttag i Göteborg.
Mycket behöver göras på nationell nivå med lagstiftning, men även lokalt
kan vi göra mer. Det handlar om att fortsätt lyfta och uppmärksamma
frågan, avsätta ordentligt med resurser för arbete mot hedersförtryck,
säkerställa att det inte går offentliga pengar till organisationer som
motverkar jämställdhet och integration, stödja goda krafter i förorten,
hjälpa unga att inte bli bortförda och bortgifta under lov. Här är samarbetet
med Landvetter som vi lyfte en viktig del.

VÄGVALET GÖTEBORG
Hedersrelaterat våld och förtryck är helt oacceptabelt. Ibland har svenska
myndigheter accepterat detta i olika sammanhang med hänvisning till
kulturella traditioner (t.ex. åldersgräns för giftermål mellan minderåriga).
Vi ställer oss helt avvisande till detta, i Sverige skall svensk lagstiftning
gälla. Vi anser inte att detta är en ekonomisk fråga utan en utbildnings- och
attitydfråga som först och främst berör skola, förskola, socialtjänst och
närsjukvården.

DEMOKRATERNA GÖTEBORG
Hur vi skall stärka arbetet mot hederskulturproblematiken, är en
synnerligen viktig demokratisk fråga.
Hederskulturproblematiken fick sitt begynnande uppvaknande i Sverige
har efter mordet år 1999 på Pela och senare mordet år 2002 på Fadime.
Det har nästan gått 20 år sedan det ”svenska” uppvaknandet.
Trots politiska beslut och uttalanden mot hederskulturen, trots skilda
myndigheter i ämnet som på stat och länsnivå arbetar mot hederskulturen ,
trots kommunala offentliga verksamheters arbete och engagemang i frågan,
samt ideella organisationer och föreningars viktiga arbete, så har Göteborg
(och Sverige) inte lyckats att trycka tillbaka den skamliga kulturen,
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hederskulturen.Hederskulturen är fortsatt mycket aktiv, trots det arbete
och resurser som gjorts i ämnet.
Kort och förenklad bakgrund till Demokraternas förståelse och syn på
frågan, och senare svar/förstärkningar/åtgärder på din frågeställning.
Hederskultur har sitt ursprung i patriarkala strukturer som återfinns i
kulturen, religionen och traditionen.
De som utövar hederskultur i Sverige har genom digital teknik
direktkontakt med motsvarande hederskultur i hemlandet.
Hederskultur är brott mot Sveriges grundlagar och är därmed brott mot
Sveriges demokrati.
Hederskulturen motverkar och bryter mot Yttrandefrihet, Tryckfrihet samt
människors lika fri- och rättigheter i Regeringsformen.
Hederskultur är alla de brott som står uppräknade i 3, 4, 5 och 6 kap.
Brottsbalken.
Brotten som vi allmänt känner till är bl.a. olaga hot, olaga tvång,
misshandel, grov misshandel till överlagt mord. Men även sexualbrott och
brott mot frihet och frid.
Hederskulturen bryter mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter och
FN:s barnkonvention.
Brottsoffren i hederskulturen är familjemedlemmar som bryter mot
familjen, släktens, klanens hederskodex, samt i förekommande fall de
utomstående personer som bryter mot nämnda hederskodex.
Hederskulturen är särskilt förekommande i de Utsatta Områdena i
Göteborg.
Nu till de korta svaren på frågan: "Vad vill ert parti göra de kommande
åren för att stärka arbetet mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket i er
kommun?"
Demokraterna kommer att återinsätta den polisiära ”demokratiska
grundbulten” i Göteborg. Vilket är återinförande av kvarterspoliser och
fotpatrullerande poliser.
Demokraternas ”grundbult” är den historiskt största åtgärden för att göra
Göteborg tryggt och säkert, och för att i frågan motverka hederskultur.
Göteborg kan inte vänta fyra eller fler år på att polismyndigheten blir
färdig med sin omorganisation. Vi måste agera skyndsamt för att trygghet
skall råda i hela staden.
Demokraterna kommer att erbjuda polismyndigheten i Göteborg 300
uppgraderade kvarterspoliser med lämplig yrkesbakgrund. Dessa kommer
att ingå i polismyndigheten och stå under polismans befäl. Dessa
kvarterspoliser kommer att finnas i Göteborgs samtliga Utsatta Områden.
Där skall de genom ständig närvaro dagar-kvällar-nätter, lära känna
samtliga vuxna och barn som befolkar och bor i området.
De skall upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt skydda och hjälpa
människor. Samtidigt skall de uppträda med respekt mot folket för att
vinna deras förtroende.
Med förtroendet implementerar kvarterspoliserna de demokratiska
grundvalarna genom vår lagstiftning och på så sätt även motverkar
hederskultur.
Parallellt med införandet av kvarterspoliser uppgraderas det viktiga
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samarbetet med de offentliga och ideella verksamheter som riktar sig mot
hederskultur.
Genom rätt implementering av kvarterspoliser och uppgraderat samarbete
med ovan nämnda verksamheter, så kommer hederskulturen utbredning
stoppas och därefter minimeras till det möjligas gräns i Göteborg.
Demokraterna vill införa en utbildning för alla föräldrar och blivande
föräldrar i Föräldrabalkens 6 kap. 1§ och 2§.
Föräldrabalkens praktiska utövning lyder under våra grundlagar,
brottsbalken och FN-konventioner. Demokratisk utövning.
I ovan lagstiftning behövs utbildning, där föräldrar och blivande föräldrar
blir teoretiskt och pragmatiskt utbildade i vad som är:
1. Föräldrars ansvar, skyldigheter och rättigheter.
2. Barnens ansvar, skyldigheter och rättigheter.
En demokrati-vaccination för alla och envar, för att få demokratisk
kunskap och handlingskraft att använda sig av demokratins fundamenta.
Och där den enskilde utifrån sin förmåga kan bidra till att motverka ickedemokratiska handlingar.
Hederskulturen är en icke-demokratisk form och den kan minimeras med
en allmänt ökad social kompetens utifrån Sveriges lagstiftning.
När kunniga medborgare tillsammans med offentliga och ideella
organisationer i frågan och dessutom en närvarande kvarterspolis i området
som ger trygghet, skydd och hjälp, då tvingas hederskulturens anhängare
att anpassa sig till demokratin.

FEMINISTISKT INITIATIV GÖTEBORG

Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet och Göteborgs stad
har det yttersta ansvaret att säkerställa att alla i staden lever i frihet från
våld. Våld ska ses som våld oavsett när, var och hur en person blir utsatt.
Alla ska på lika villkor omfattas av rättstrygghet och bemötas likvärdigt
oavsett social position.
Mäns våld mot kvinnor, våld i namn av heder och våld i nära relationer är
ett utbrett samhällsproblem och det yttersta uttrycket för patriarkala
strukturer.
Många i Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att
själv bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Familjens heder
anses enligt dessa begränsande normer vara överordnad individens frihet
och kopplas till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella
beteende. Även hbtq-personer och unga män förtrycks genom att
exempelvis tvingas delta i förtrycket av sina systrar. HBTQ-personer
riskerar också att utsättas för våld om de lever ut sin sexualitet som inte
ingår i heteronormen. Det går inte att härleda förtryck i namn av heder till
en enskild religion eller kultur. Både kvinnor och män kan såväl delta i
som själva utsättas för förtryck i namn av heder.
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Feministiskt initiativ Göteborg vill:
• Öka kunskapen i kommunen: Påskynda kompetensutvecklingen för all
personal i frågor om våld. Särskilt fokus på elevvårdspersonal så att de har
förutsättningar att kunna identifiera de barn som är offer för mäns våld mot
kvinnor, våld i namn av heder, våld i nära relationer och sexuella
övergrepp.
• Att hjälpen ska nå alla: Papperslösa kvinnor och barn som utsätts för
våld ska känna sig trygga med att söka hjälp i kommunen.
• Satsa på boenden: Fler skyddade boenden och utökning av befintliga
boenden samt utökning av fast anställd personal. Fler härbärgen för
kvinnor, för att minska risken att kvinnor utsätts för våld när de står utan
natthärbärge.
• Värna kvinno- och tjejjourer: Det ekonomiska stödet till kvinno- och
tjejjourerna ska vara långsiktigt och permanentas. Fler jourer behöver ha
fast anställd personal, så att allt fokus kan läggas på arbetet med
våldsutsatta kvinnor och barn i stället för att – som nu – arbetet stannar
upp.
• Öka skyddet för barn: Verksamheten för barn och ungdomar som
bevittnat våld ska stärkas. Personal inom elevhälsa ska omfattas av
kompetenskrav, så att de har förutsättningar för att kunna identifiera de
barn som är offer för mäns våld mot kvinnor, våld i namn av heder, våld i
nära relationer och sexuella övergrepp. Barn över 7 år ska inte tvingas till
boende hos eller kontakt med en förälder mot barnets uttryckliga vilja,
oavsett om brott har styrkts eller inte. Umgängesarrangemang med en
våldsam förälder som barnet ändå vill ha kontakt med ordnas på ett sätt
som är säkert för den våldsutsatta och barnet.

CENTERPARTIET GÖTEBORG - EJ BESVARAT FRÅGAN
VÄNSTERPARTIET GÖTEBORG - EJ BESVARAT FRÅGAN
SVERIGEDEMOKRATERNA GÖTEBORG - EJ BESVARAT FRÅGAN
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Vad vill ert parti göra de kommande åren för att stärka
arbetet mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket i
er kommun?

Svar från partier i Malmö kommun
MODERATERNA MALMÖ
Moderaterna har tillsammans med våra Allianskollegor lagt fast ett
gemensamt handlingsprogram för åren 2019 till 2022 tillsammans med en
budget med våra satsningar för 2019. Arbetet mot hedersrelaterat våld och
förtryck i Malmö är en prioriterad satsning i vår budget för 2019.
Vi är överens om att arbetet mot hedersvåld måste förstärkas.
En handlingsplan med mätbara mål för hedersförtryck ska etableras.
En hedersamordnare med tillhörande hedersråd ska inrättas för att
samordna stadens insatser mot hedersförtryck och barnäktenskap.
Stöd- och utbildningsteamet kring hedersförtryck ska permanentas och
utvidgas. Hedersboenden ska utökas så att de inte enbart som i dag
innefattar tjejer 16 – 22 år.
För att kunna genomföra detta har Moderaterna tillsammans med
Alliansen valt att rikta 10 Mkr i budget för 2019.
VÄNSTERPARTIET MALMÖ
Vi vill satsa mycket på det förebyggande arbetet. Enligt Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor är sannolikheten för att ha utövat våld
4,4 gånger större för killar som instämmer i stereotypa påståenden om
könsroller än för andra killar. Vi vill därför bland annat satsa på mer
jämställdhetsarbete i skolan tex genuspedagogik, en utökad och förstärkt
normkritisk sexualundervisning. Det innebär bland annat att pedagogerna
ska ha verktyg för att undervisningen ska kunna handla om lust, kärlek,
respekt, relationer, glädje och gränser. Vi vill också se Feministiskt
självförsvar i Malmös grundskolor från årskurs 7, samt som valbar kurs på
gymnasiet.
De som blivit utsatta för sexuella trakasserier eller sexuellt våld måste få
stöd och skolan måste bli bättre på att upptäcka utsatta elever. Det måste
vara rutin att elevhälsan, skolsköterskor och kuratorer, pratar om sex och
samlevnad med eleverna för att upptäcka sexuell utsatthet och
hedersförhållanden. Vi vill förstärka elevhälsan, bland annat genom en
kraftig förstärkning av antalet skolkuratorer. Vi vill se tydliga rutiner och
handlingsplaner i skolan för hur man upptäcker sexuellt våld, trakasserier
och utnyttjande, det ska tillhöra rutinerna vid elevernas hälsosamtal.
Elevhälsan ska förstärkas.
Även sjukvården måste bli bättre på att möta de unga som blivit utsatta för
kontroll och övergrepp. Vi har bland annat drivit att det ska finnas
särskilda våldtäktsmottagningar och vill se bättre psykiatrisk vård för alla
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åldrar samt stöd för arbetet mot psykisk ohälsa.
Sjukvården och skolan måste bli bättre på att upptäcka våld, ställa frågor
och erbjuda stöd.
Det behövs ett samarbete mellan kommun, myndigheter och civilsamhället
för att stötta utsatta unga. Vi vill också se mer resurser till kvinno-, transoch tjejjourerna.Vi vill också inrätta ett särskilt stöd för kvinnors
organisering.
Vi menar att varje utsatt individ måste få just det stöd hen behöver, därför
krävs det kompetens hos den som möter den utsatta. Du som söker stöd ska
inte själv behöva definiera det du är utsatt för – om det är hedersrelaterat,
svartsjuka eller missbruk – utan den du möter ska ha kompetens om detta
och kunna hjälpa till med det stöd som behövs. Vi vill se mer resurser till
kvinnofridsarbetet, kompetenscentrum och att alla Malmös nämnder ska
arbeta mot våld och förtryck – och ha tydliga mål för arbetet.
Vi vill förstärka det sociala förebyggande arbetet och att socialtjänsten får
mer resurser för att kunna prioritera detta. Vi vill också se mer resurser till
stödet för papperslösa kvinnor som söker stöd undan våld i nära relationer.
Något som särskilt blir viktigt iom den allt mer restriktiva
flyktingpolitiken.
Vi vill se ett tydligt stöd till HabitatQ – som är en mötesplats för unga
HBTQ personer, som är en utsatt grupp för hedersvåld.
För oss hänger frågan om hedersrelaterat och sexuellt våld också ihop med
allt jämställdhetsarbete. Dels för att jämställdhet är viktigt förebyggande i
sig, men också för att en jämställd arbetsmarknad, höjda löner i
kvinnodominerade yrken och en bostadsmarknad med bostäder som folk
har råd att bo samt en gratis/billig förskola ökar självständigheten för i
synnerhet kvinnor och ökar möjligheterna att lämna destruktiva relationer.
Det är också bland annat därför Vänsterpartiet har satsat så mycket på
jämställdhetsarbetet i staden och vill fortsätta göra det.

LIBERALERNA MALMÖ
Arbetet mot hedersförtryck är för oss liberaler en kärnfråga i Malmö
liksom i hela Sverige. När kulturella sedvänjor krockar med svensk lag och
individens frihet, då måste alltid det senare vinna. Hedersförtrycket i
Malmö drabbar både flickor och pojkar. HBTQ-personer är särskilt utsatta.
För att lättare upptäcka hedersrelaterat våld i hemmet vill vi införa så
kallade elevhälsoteam och särskilda ledningsansvariga skolsköterskor på
Malmös skolor.
Tidigare har de styrande Socialdemokraterna i Malmö erkänt
barnäktenskap. Detta tycker vi är helt oacceptabelt. Därför vill vi införa
nolltolerens mot barnäktenskap i alla former. Vi ser också hur vissa
föreningar i Malmö upprätthåller hedersförtryck i vissa miljöer. Därför vill
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vi se en hårdare kontroll av utbetalning av kommunala bidrag. Föreningar
eller trossamfund som upprätthåller hederskultur ska aldrig finansieras med
Malmöbornas skattepengar. Därtill vill vi öka det ekonomiska stödet för de
kvinnojourer och HBTQ-föreningar som aktivt arbetar mot hedersförtryck i
de områden där detta är förekommande.
Vi måste också arbeta mot de skadliga värderingar som ligger till grund för
förtrycket. Därför vill vi till exempel HBTQ-diplomera hela Malmös
skolförvaltning, för att öka kunskapen om frihet och sexualitet för elever
och lärare i hela Malmö.
Arbetet mot hedersförtryck i Malmö måste intensifieras. Vi har därför
under lång tid arbetat för att Malmö stad ska tillsätta en särskild
samordnare för att bekämpa hedersförtryck.

MILJÖPARTIET MALMÖ
Allt för många kvinnor och unga flickor får dagligen sin frihet begränsad
på grund av hedersförtryck. Även unga pojkar drabbas av
hedersproblematik, eller tvingas att kontrollera sina systrar.
För Miljöpartiet är det självklart att alla ska ha rätt att bestämma över sina
kroppar och sina liv.
Därför vill vi vidareutbilda skola, socialtjänst och familjecentraler kring
heder för att de lättare ska kunna förebygga, identifiera och ingripa mot
hedersrelaterat våld och förtryck.
Resursteam heder och kommunens specialiserade boende behöver resurser
för att fortsätta sitt viktiga arbete.
Vi vill också att mödra-, barn och elevhälsovården ska utbildas för att
kunna identifiera och förhindra könsstympning.
Misstankar om tvångsgifte måste tas på fullaste allvar. Hedersförtrycket
som drabbar personer som definierar sig inom HBTQ ska
uppmärksammas.
I det fortsatta arbetet kommer resultatet från kartläggningen av
hedersförtryck ligga till grund för ytterligare insatser.

SOCIALDEMOKRATERNA MALMÖ
Just nu görs en kartläggning kring hedersproblematiken i Malmö som
kommer att presenteras senare i höst, som vi socialdemokrater har initierat
tillsammans med miljöpartiet som vi samarbetar med. Hedersproblematik
finns bland flera grupper i samhället och genom kartläggningen vill vi ta
reda på hur det ser ut lokalt för att sedan titta närmare på eventuella
åtgärder och insatser.
Utöver detta handlar det framöver om att fortsätta stötta kvinnojourernas
arbete och samarbetet med RFSL. I budgeten för 2019 ger vi mer resurser
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till arbetet mot hedersförtryck, särskilt det förebyggande och uppsökande
arbetet. Resursteam Heder ska erbjuda handledning och utbildning till
socialsekreterare, lärare och elevhälsopersonal. Det ska startas en
stödverksamhet dit personer som lämnat en hederskontext eller våldsam
relation kan vända sig för att få en kontaktperson. Brist på stöd ska inte
vara en anledning till att någon går tillbaka till en destruktiv relation.
SVERIGEDEMOKRATERNA MALMÖ
Sverigedemokraterna Malmö vill att Malmö stad ska ha en
hedersbrottsamordnare.
Vi vill även ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en utredning och
tillsätta en kartläggning för att belysa problemen med hedersrelaterat våld
och dess omfattning i Malmö.
Sverigedemokraterna vill
motverka hedersförtryck genom en särskild brottsrubricering för hedersrela
terat brottslighet.
Vi vill införa en 24-årsregel vid äktenskap med utländska medborgare och
förbjuda könssegregering i offentlig verksamhet.
Sverigedemokraterna vill att Malmö stad ska stödja personer, exempelvis
vittnen, som på ett avgörande sätt underlättar för den juridiska processen.
För att bekämpa hedersförtryck krävs också en stark rättsstat som den som
är utsatt för hedersförtryck kan vända sig till. Sverigedemokraterna vill
göra polisen starkare genom att kraftigt utöka antalet poliser.

FEMINISTISKT INITIATIV MALMÖ
i almö arbetar aktivt för att öka kvinnors barns och ungdomars
handlingsutrymme och verkar för en konkret politik mot förtryck och våld i
namn av heder. rihet från våld och rätten att bestämma över sin egen
kropp är en grundläggande mänsklig rättighet som måste säkras oavsett hur
våldet tar sig uttryck. ed rätt insatser och en långsiktig politik som
främjar jämlikhet delaktighet och mänskliga rättigheter kan alla former av
förtryck motverkas. örbättringar inom rättsväsendet och ökade resurser
till jourerna och socialtjänsten ska komma utsatta för detta slags våld till
del men utöver det krävs särskilda insatser.
Alla människor som bor i Malmö ska ha rätten att själv bestämma över sin
sexualitet och sitt val av partner. Kraven på de unga kvinnornas oskuld är
en nyckelfråga inom våld i hederns namn men även hbtq-personer och
unga män förtrycks genom att exempelvis tvingas delta i förtrycket av sina
systrar eller utsättas för våld om de lever ut sin sexualitet som inte ingår i
heteronormen. Social exkludering och rasifiering är en del av problemet,
men det är möjligt att motverka med rätt politik. Förtryck i namn av heder
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har inte sin grund i någon enskild religion. Både kvinnor och män kan
såväl delta i som själva utsättas för förtryck i namn av heder. Feministiskt
initiativ i Malmö vill genom sitt arbete synliggöra alla berättelser om våld
och förtryck.
Idag finns en beredskap att ge skydd från fortsatt våld både kommunalt och
även via ideella organisationer. Insatserna är dock inte tillräckliga. De
utbildningssatsningar som genomförts har i många fall överbetonat
endimensionella kulturella förklaringar till just hedersrelaterat våld, med en
tendens att förstå kultur som något statiskt. Detta har gett näring åt
nationalistiska uppfattningar om att förtryckande kulturella uttryck endast
finns hos ”de andra” inom religionen islam. Varken kultur eller
könsförtryck räcker som enskilda förklaringar till våld och förtryck i namn
av heder. Våld måste förstås i sitt sammanhang, i relation även till makt
kopplad till ekonomiska resurser och social position, rasifiering med mera.
Att vara ekonomiskt beroende av förövaren, att inte känna till sina
rättigheter eller relevant lagstiftning, att samtidigt utsättas för rasism i
kontakter med myndigheter och så vidare begränsar möjligheterna till
frihet från våldet.
Förtryckets kollektiva karaktär innebär utmaningar för rättsväsende och för
socialtjänstens familjeorienterade arbetssätt. När stora delar av en familj,
skola, samhälle eller bekantskapskrets godkänner eller deltar i förtrycket
krävs riskbedömningar och åtgärder som tar hänsyn till detta.
almö ser på hedersvåld utifrån ett intersektionellt perspektiv. onkret
vill vi att att personer inom relevanta professioner som pedagoger
elevhälsopersonal kuratorer på ungdomsmottagningar polis och utredare
inom sociala barnavården ges fortbildning om barn- och tvångsäktenskap
och andra brott i namn av heder och religion ur intersektionella och
antirasistiskt perspektiv. tbildningen ska inkludera riskbedömning. Vi vill
att de nuvarande insatser som t.ex. boende heder, resursteam heder ska få
mer resurser. Att alla verksamheter myndigheter i almö som kommer
direkt eller indirekt i kontakt med målgruppen ska ha en handlingsplan om
hur ska de förebygga identifiera och bemöta våld i namn av heder. Att
insatser och kunskap när det gäller förövare ska höjas. Att almö
kommunala politiker ska få utbildning om våld och förtryck i namn av
heder via kommunala verksamheten kompetenscentrum mot våld. Malmö
stad har via verksamheten Kompetenscentrum mot våld börjat utbilda
socionomstudenter om våld i namn av heder på A men verkar för att
verksamheten ska utvidga sitt samarbete och utbilda även lärarstudenter
och andra studenter inom relevanta yrkesområden. i ska verka för att
polis skola och socialtjänst kan höja ambitionerna och skapa en bättre
samverkan vad gäller att motverka barnäktenskap och att ökade resurser
avsätts till att hämta hem och skydda unga, som i typfallet gifts bort
utomlands under skollov. Samarbete/samverkan mellan myndigheter och
ideella organisationen är vidare nödvändigt när det gäller våld i namn av
heder, och det är viktig att det t.ex regelbundet hålls möten och
gemensamma utbildningar. F! Malmö verkar för att Malmö stad skapar en
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nätverksgrupp som består av olika aktörer från olika myndigheter och
ideella organisationer i vilken man på ett kontinuerligt sätt arbetar
förebyggande med våld i namn av heder.
Vi verkar också för att våldsdrabbade kvinnor ska ges förtur i den
kommunala bostadskön. arn och ungdomar som är utsatta för våld och
förtryck i namn av heder ska erbjudas möjlighet att byta skola. Att skolans
uppdrag för att säkerställa alla barns rättigheter utvecklas och tillämpas.
uppdraget ska det ingå att informera alla barn unga och föräldrar om deras
rättigheter. kade resurser till skolans elevhälsa ska också främja ungas
möjligheter att få sina svårigheter hemma uppmärksammade.
Vi vill att kvinnojourer tjej och transjourer får ökad och långsiktig
finansiering. vinnojourer har som opinionsbildare räddat många enskildas
liv och spelat en avgörande roll i kampen att etablera frågan som
samhällsproblem, ett samhällsproblem som det krävs gemensamma krafter
för att möta. Inte minst har de jourer som har beredskap och kompetens att
skydda kvinnor utsatta för våld i namn av heder en avgörande roll för
brottsoffren. Dessa kvinnor utsätts för ett kollektivt hot och kan ha svårare
att få stöd av myndigheter samtidigt som de utsätts för rasism och har få
alternativa möjligheter till skydd.
Hbt -ungdomar som utsätts för våld i hederns namn är en grupp som
nästan är helt osynliggjord och som samhälleliga institutioner ännu saknar
kompetens att skydda. Vi vill därför öka kompetens och insatserna riktade
mot denna grupp. Även unga killar kan utsättas för våld i namn av heder
och det behövs både resurs och kunskap om detta i Malmö. i ska också
verka för att råd stöd och informationsmaterial tas fram för pojkar och
unga män som utsätts för våld i namn av heder i de fall då de tvingas delta i
förtrycket av sina släktingar.
CENTERN MALMÖ - EJ BESVARAT FRÅGAN
KRISTDEMOKRATERNA MALMÖ - EJ BESVARAT FRÅGAN

