1

DETTA VILL PARTIERNA GÖRA
MOT HEDERSFÖRTRYCKET
I GÖTEBORG

En sammanställning gjord
Institutet Mot Hedersförtryck/IMH
Augusti 2018

2

Sammanställning över vad partierna vill göra mot
hedersförtrycket i Göteborg
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?

Och i detta material finns svaren från partier i
GÖTEBORGS KOMMUN
Sid 3
Sid 3
Sid 5
Sid 5
Sid 6
Sid 7
Sid 7
Sid 9

Kristdemokraterna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Liberalerna
Vägvalet
Demokraterna
Feministiskt Initiativ

Partier som av någon anledning ej svarat på IMH:s fråga är: Vänstern, Centern och
Sverigedemokraterna
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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
för socialtjänsten och andra medarbetare i kommunen.
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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
människor från olika miljöer riskerar att isoleras från varandra. Detta leder
till otrygghet och bristande tillit till samhällets institutioner.
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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.
I Göteborgs-Posten har vi kunnat ta del av berättelsen om ”Alicia” och
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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,
hederskulturen. Hederskulturen är fortsatt mycket aktiv, trots det arbete
och resurser som gjorts i ämnet.
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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
samarbetet med de offentliga och ideella verksamheter som riktar sig mot
hederskultur.
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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.
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.
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• 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.

Information om vad partierna vill göra i Stockholm och Malmö hittar ni på
IMH:s hemsida:
http://www.institutetmothedersförtryck. se ( alternativt googla ”Heder IMH”)

