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Sammanställning över vad partierna vill göra mot
hedersförtrycket i 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
hedersförtryck. 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 svaren från partier
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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
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
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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

.
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
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.
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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
”
”
V
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.

V

. Malmö
stad har via verksamheten Kompetenscentrum mot våld börjat utbilda
socionomstudent

, 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
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.
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V

ksammade.
V

, ett samhäl

.
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. Fi ska också

.
CENTERN MALMÖ - EJ BESVARAT FRÅGAN
KRISTDEMOKRATERNA MALMÖ - EJ BESVARAT FRÅGAN

För information vad partierna i Stockholm och Göteborg vill göra mot hedersförtrycket
Se IMH:s hemsida
http://www.institutetmothedersförtryck. se ( alternativt googla ”Heder IMH”)

