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1.

Inledning

Länsstyrelserna i Västra Götalands, Stockholms och Skåne län fick i juni 2003 regeringens
uppdrag att utveckla skyddat boende m.m. för flickor och unga kvinnor som riskerar utsättas
för hedersrelaterat våld. För att tillskapa sådana skyddade boenden och för att bl.a. starta
aktiviteter, som förebygger detta våld, fick ovannämnda länsstyrelser 4.5 miljoner kronor
vardera.
I juni 2004 fick Länsstyrelserna i storstadslänen ett nytt uppdrag av regeringen att fortsätta
skapa skyddade boenden för utsatta ungdomar och att förebygga hedersrelaterat våld.
Länsstyrelserna fick då 7,5 miljoner kronor vardera för att arbeta med dessa uppgifter.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samverkan med kommunalägda Gryning Vård AB
sedan år 2003 arbetat med att bygga upp skyddade boenden, bl.a. i form av en lägenhetsbank.
Detta har resulterat i att det i länet nu finns ett stort antal olika skyddsplatser för ungdomar,
som utsätts för hedersrelaterat våld. En redovisning av verksamhetens omfattning och
inriktning görs i annat sammanhang. I detta material sätts endast fokus på uppgiften att
förebygga hedersrelaterat våld.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har stimulerat det förebyggande arbetet genom att såväl 2003
som 2004 sprida information och riktlinjer om möjligheter att söka stöd för detta. Ett stort
antal ansökningar har kommit in. De sökande har representerat ett brett spektrum av både
offentliga och ideella verksamheter och organisationer. På grundval av dessa ansökningar har
Länsstyrelsen fördelat bidrag till 12 projekt som var verksamma 2003-04 och till 47 projekt,
vars arbete pågår under år 2005. Andra exempel på förebyggande insatser är att Länsstyrelsen
utbildat och skapat nätverk av handläggare som möter problemet i sin vardag.
Länsstyrelsen har ett nära samarbete med Europeiska Socialfonden via ESF-rådet i Göteborg.
Det innebär att”Växtkraft Mål 3” medfinansierar det förebyggande arbetet med upp till 50
procent. Därigenom har bidragen till förebyggande insatser i det närmaste fördubblats. Det
betyder en stor satsning mot hedersrelaterat våld och för jämställdhet och mänskliga
rättigheter i Västra Götalands län.
Förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld görs naturligtvis av olika aktörer utan stöd av
Länsstyrelsen eller ESF. Föreliggande rapport presenterar dock bara det förebyggande arbete
som Länsstyrelsen medverkar i. Syftet är att informera om bakgrund, inriktning och
omfattning av detta förebyggande arbete. Vi hoppas också att materialet ska stimulera till nya
initiativ för att förebygga hedersrelaterat våld.

2.

Utgångspunkter för arbetet med att förebygga hedersrelaterat
våld

Länsstyrelsen utgår i det förebyggande arbetet från följande karaktäristika av problemet
hedersrelaterat våld:
o
Det hedersrelaterade våldet riktar sig i första hand mot enskildas mänskliga rättigheter –
rätten till egen åsikt, rätten till frihet, rätten att bestämma över sitt eget liv, rätten att fritt välja
äktenskapspartner och därmed rätten till sin egen kärlek. Genom detta står det
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hedersrelaterade våldet i direkt motsättning till demokrati och jämställdhet, dvs. till
Barnkonventionen, CEDAW - FN:s Kvinnokonvention och FN:s Deklaration om de
mänskliga rättigheterna
o
Det hedersrelaterade våldet består av
- psykiska kränkningar i form av t.ex. förödmjukelser, nedvärdering, skuld- och
skambeläggning, undandragen kärlek och omsorg, utfrysning, förföljelse, hot m.m.
- sociala kränkningar i form av t.ex. isolering, förbud mot deltagande i normala
samhällsaktiviteter för viss ålder, tvång till speciell klädsel, tvång till endast visst
umgänge, direkt eller indirekt tvång till giftermål med viss person
- fysiska vålds kränkningar i form av t.ex. våldtäkt utförd av icke önskad make, fysisk
misshandel, påtvingat självmord, mord
o
Det är ett våld som ses, stöds och uttalas av ett kollektiv som en för dem legitim, oundviklig
handling för att straffa i första hand kvinnors olydnad, bevara familjens heder och värna om
familjens/släktens sociala överlevnad
o
Uppfattningen om att kollektivets heder måste försvaras mot enskilda kvinnors och flickors
påstådda eller genomförda handlingar är av avgörande betydelse för både våldsbrotten och det
allmänna förtrycket.
o
Det våld som enskild eller enskilda närstående utövar är direkt eller indirekt sanktionerat
och understött av familj/släkt. Förövarna beskyddas därmed också av stor del av
familjen/släkten. Förövare belönas också genom kollektivets beröm och försvar av
handlingarna.
o
De allvarligaste hedersrelaterade brotten t.ex. bortrövande, tvångsgiften, hedersmord är
oftast planerade och genomtänkta av en större grupp inom familj/släkt. Men även bakom
t.ex. hot och misshandel kan ligga kollektiva avgörande om vad som skal ske och vem som
skall utföra handlingen
o
Det hedersrelaterade våldet drabbar i första hand familjemedlemmar av kvinnokön och
påbörjas från det att de blivit könsmogna och kan sedan pågå resten av livet. Våldet kan dock
även drabba pojkar och män vilka genom relationer till icke accepterade partners eller
genom stöd till normbrytande flickor/kvinnor anses skada kollektivets heder
o
Det hedersrelaterade våldet utövas också mot enskilda med bi- eller homosexuell läggning
(både kvinnor och män) Sådan sexuell läggning anses både ur religiös och social synpunkt
vara helt oacceptabel och direkt skadligt och farligt för kollektivets heder.
o
Helt oskyldiga enskilda flickor och kvinnor kan bli utsatta för hedersrelaterat våld. Ett rykte
om brott mot kollektivets regler och normer kan vara fullt tillräckligt för allvarlig
bestraffning. Hedersrelaterat våld kan också riktas mot flickor och kvinnor som är offer för
våldtäkt och sexuellt ofredande
o
Utövarna av det hedersrelaterade våldet är i första hand till den utsatta närstående manliga
förövare såsom make, fader, bröder, manliga kusiner, mor- och farbröder, mor- och farfar.
Men även kvinnliga närstående kan delta direkt eller indirekt i brottsliga handlingar för att
försvara kollektivets heder såsom mödrar, systrar, kvinnliga kusiner, fastrar, mostrar och moroch farmödrar
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o
Det hedersrelaterade våldet utövas i en mänsklig kontext som bl.a. kännetecknas av
- Det patriarkala hederstänkandet har uppstått ur och bevaras av männens strävan efter
att kontrollera sina kvinnor och att försvara familj och släkt mot yttre fiender. Detta
fenomen har därför inte något ursprung i en särskild religion, särskild kultur, etnicitet
eller klass utan har funnits och finns inom skilda samhällen och i skilda religiösa,
kulturella, etniska och sociala förhållanden.

3.

-

Ett familje- och släktsystem som innebär att de enskilda individerna är
underordnade gruppens värderingar och intresse. Den enskilda
familjemedlemmens värde definieras i relation till gruppen status, heder och
inflytande

-

Familje- och släktsystem som är strikt hierarkiskt organiserade med fadern och
övriga manliga individer som överordnade och moder och döttrar alltid underordnade.
Dessa maktförhållande får inte utmanas eller ifrågasättas

-

Stereotypa och tydligt socioekonomiskt åtskilda könsroller finns i dessa familjer
innebärande att mannen är familjens överhuvud och självklara företrädare utåt medan
modern tillhör den interna familjesfären med ansvar för uppfostran och omvårdnad.
Söner och döttrar uppfostras i att följa samma mönster.

-

Fokusering på flickors kyskhet och därmed förbud mot föräktenskapliga sexuella
relationer för flickor och kvinnor. Därmed också förbud för kvinnor och flickor att
bestämma över sitt liv, sin kropp och sin sexualitet. Flickornas och kvinnornas kroppar
anses på så sätt tillhöra familjen/släkten.

-

En utgångspunkt som innebär att flickors och kvinnors agerande alltid löper risk att
skada familjens/släktens heder enär de alltid direkt eller indirekt lockar män till
sexuella handlingar

-

Upplevelse av att flickors och kvinnors handlingar är symboler för hela familjens
och släktens heder och trovärdighet. Medan männen, som tillhör den externa
samhällssfären med samma handlingar inte behöver anses skada familjens heder.

-

Uppfattningen av att män och pojkar för kollektivets skull har ett
förmyndaransvar över familjens/släktens alla flickor och kvinnor och därmed
skyldighet att bevaka och vid behov bestraffa dessa

Principer för fördelning av projektmedel

Med utgångspunkt från regeringens direktiv har Länsstyrelsen såväl år 2003 som år 2004 tagit
fram särskilda riktlinjer. Följande väsentliga punkter har gällt för sökanden under år 2004.
Flertalet av dem som beviljats medel år 2004 arbetar vidare med sina projekt under år 2005.
Vem kan söka?
Kommuner, kommun- och kommunalförbund, kommunägda bolag, myndigheter,
organisationer, samfund, stiftelser m.fl. med säte och/eller verksamhet i Västra Götalands län
kan söka projektstöd för förebyggande åtgärder enskilt eller i samverkan.
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Bidrag till skyddat boende kan sökas av motsvarande organisationer i hela landet. Bidrag kan
inte sökas av enskilda personer eller privata företag.
Till vilka projekt kan man söka pengar?
Länsstyrelsen i Västra Götalands län fördelar medel till projekt som syftar till att:
• påverka attityder, värderingar och maktstrukturer i familjer dominerade av ett
förtryckande hederstänkande.
• stärka utsatta ungdomar och kvalitativt förbättra deras situation i familj och samhälle.
• öka kunskaper, bedömningskapacitet och handlingsförmåga hos offentliga verksamheter och frivilligorganisationer, som kommer i kontakt med utsatta ungdomar.
• förbättra samordning och samverkan mellan verksamheter som kommer i kontakt med
utsatta ungdomar och som har i uppdrag att värna om ungdomars välbefinnande och
mänskliga rättigheter.
Förebyggande projekt som visar på möjligheter till fortsättning utan statsbidrag prioriteras.
För samtliga projekt gäller att
ansökan ska knyta an till konkreta handlingsplaner avseende insatser riktade till berörda
ungdomar. Vidare ska ansökan innehålla:
• Bakgrund, syfte, vilken åldersgrupp som är målgrupp, metod, genomförande, personal
samt samverkanspartners.
• Tidplan och budget för planerade insatser samt vilka andra finansieringskällor som
söks. För kommunala sökanden krävs normalt en egen medfinansiering motsvarande
50 procent av projektkostnaden. För övriga sökanden krävs normalt en kommunal
medfinansiering motsvarande 20 procent. I de fall kommunal medfinansiering saknas
ska sökande visa på vilket sätt projektet är förankrat i kommunen. Redovisa namn och
telefonnummer till de tjänstemän/politiker som kontaktats för att få stöd till projektet.
• Kommunala sökanden ska till ansökan foga dels protokoll från nämndmöte som visar
att nämnden stöder projektet samt, dels en kort redogörelse över vilka kontakter som
varit med frivilligorganisationer i kommunen.
• Ange hur verksamheten tänks fortsätta sedan projektperioden löpt ut.
• Metod för uppföljning med tydliga resultatindikatorer.
• Ideella organisationer ska redovisa hur de i övrigt arbetar med jämställdhetsfrågor.
Medel ges inte till ordinarie verksamhet eller allmänna investeringar.
Projektet ska normalt påbörjas inom två månader från det datum Länsstyrelsen fattat beslut.
Ändringar i projekt- eller tidplan ska anmälas till och diskuteras med Länsstyrelsen så snart
behov uppstår.

4.

Fördelning av medel till förebyggande projekt 2003-04

Länsstyrelsen fick år 2003 ramen 4.5 miljoner för att organisera skyddat boende m.m. för
flickor som utsätts för hedersrelaterat våld. Av dessa medel kunde endast en mindre del
användas direkt till förebyggande projekt. Totalt avsattes då drygt 1 miljon kronor för detta
ändamål. Följande projektanordnare delade på bidragen för perioden 2003-04.
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Projektanordnare
Räddningsmissionen AGORA Gbg
Kurdiska Kvinno Föreningen Gbg
Kurddiska Ungdoms Föreningen Gbg
ABF Nordvästra Götaland
Frölunda Kulturhus Gbg
Ungdomsmottagningen Nordost Gbg.
Gunnared SDF Gbg
Bergsjön SDF Gbg
Biskopsgården SDF Gbg
BRIS
Gbg
TBV Göteborg Gbg
Iranska flyktingars Riksförening Gbg
Totalt

Beviljat
128 000
93 000
45 000
20 000
20 000
150 000
150 000
50 000
142 000
100 000
55 000
50 000
981 000

Samtliga projekt syftade till att stödja utsatta och eller att förebygga hedersrelaterat våld
på olika sätt. Alla projektanordnare utom en har ansökt om och fått beviljat fortsatta
bidrag till sina projekt. Den inriktning dessa projekt har 2005 är likartade dem som gällde
under 2004. Någon separat genomgång av projekten för 2004 görs därför inte här.

5.

Fördelning av medel till förebyggande projekt 2004-05

Princip: ge många verksamheter chansen
Länsstyrelsen har vid fördelningen av medel till sökanden under perioden 2004-05 strävat
efter att få igång många projekt med flera olika aktörer. Totalt 47 sökanden har därför
beviljats stöd. Bland dessa finns anordnare från offentliga verksamheter,
frivilligorganisationer, etniskt baserade organisationer, studieförbund och organisationer som
arbetar med homo-bisexuellas frågor. Genom principen att få igång många olika projekt mot
hedersrelaterat våld har i de flesta fall endast en del av önskade bidrag kunnat bifallas. De
bidrag som beviljats har därför öronmärkts till vissa av de insatser projektanordnare velat
genomföra.
Principen med fördelning till många behöver icke vara gällande framöver. De projekt som
visar sig framgångsrika och som kan visa att de kan drivas vidare utan bidrag kan bidrags i
framtiden komma att prioriteras.
Andra mål som eftersträvats
Andra mål har också styrt fördelningen av bidrag. Länsstyrelsen vill t.ex. stödja insatser i hela
länet. Viss koncentration till Göteborg kan inte undgås eftersom problematiken är störst där.
Problemen finns dock också på andra håll i länet. Därför är det bra att förebyggande projekt
startat i t.ex. Borås, Trollhättan, Uddevalla, Munkedal, Falköping och i Mölndal.
Ett annat mål har varit att stödja projekt som har en bredd både avseende insatser och
målgrupper. Därför finns det bland projektanordnare sådana som satsar på utbildning av
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handläggare, på bearbetning av familjer, på arbete med ungdomar i allmänhet och på insatser,
som riktar sig mot antingen flickor eller pojkar.
Några avgränsningar
Det finns ett antal nybildade organisationer, som inte är lokalt förankrade och som därför inte
beviljats stöd. Krav har ställts på en del organisationer som velat arbeta med samma målgrupp
att de ska samverka för att bidrag ska utgå. Begränsning har också skett mot bakgrund av att
många organisationer velat satsa i samma geografiska område. Här har några fått avslag mot
bakgrund av att redan startade projekt i samma område först måste få arbeta och utvärderas.
Det har också funnits begräsningar vad gäller bidrag till radio- TV program,
teaterföreställningar etc. Länsstyrelsen har bara givit stöd till sådana kulturella projekt inriktar
sig i första hand på stöd till distribution av sådant som visar sig hålla för uppgiften att
motverka/förebygga hedersrelaterat våld
Nära 6 miljoner till förebyggande projekt mot hedersrelaterat våld.
Länsstyrelsen har av ramen 7,5 miljoner kronor avsatt drygt 2,5 miljoner kronor till
förebyggande projekt. Genom samverkan med ESF-rådet har ytterligare nästan 2,5 miljoner
kronor kunnat tillföras det förebyggande arbetet från Växtkraft mål 3.Det innebär en
gemensam och stark satsning för jämställdhet och mänskliga rättigheter och mot
hedersrelaterat våld
Bidragsfördelning och bidragsstorlek för pågående projekt 2005
I följande uppställning redovisas anordnare och bidrag från Länsstyrelsen och ESFrådet.
Projektanordnare
Beviljat
Kurdiska Kvinnoföreningen Gbg
100 000
Frölunda Kulturhus Gbg
35 000
Kurdiska Ungdomsföreningen Gbg
80 000
Ungdomsmottagningen Nordost Gbg
300 000
Gunnareds SDFGbg utbildning
70 000
Epicentrum Gbg
100 000
Biskopsgårdens SDF Gbg
700 000
BRIS Västa Sverige
200 000
Papula Ideell förening Gbg
80 000
Hivfeldtska Gymnasiet Gbg
200 000
Örgryte SDF alla ungdomsmottagningar Gbg
200 000
Kfuk/Kfum projekt 1 Gbg
49 000
Kvinnohuset Linnea Gbg
35 000
Gårdstens Internationella Förening Gbg
100 000
Internationella islamiska föreningen Gbg
50 000
Assyriska Ungdomsförbundet Gbg avdeln.
300 000
Somaliska Framtidsföreningen Gbg
50 000
Romano Podo Gbg
70 000
Sesamhuset, Gunnareds SDF Gbg
140 000
Eritreanska Ungdomsföreningen Gbg
50 000
Eritranska föreningen Gbg
50 000
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Eritreanska Familjeföreningen Gbg
50 000
svensk Turksiak Distriktsorg Gbg
90 000
V.Götalands Kultur och infocenter Gbg
90 000
Svensk Arabiska föreningen Gbg
100 000
Irakiska Kulturhuset/Kvinnoföreningen Gbg
100 000
Iranska Flyktingars Riksförbund Gbg
50 000
Phantasia Kultur o Media Gbg
200 000
Terrafem Gbg
90 000
RFSL
30 000
Munkedals rektorsområde
50 000
Mölndals Kommun
620 000
Göteborgs Närradioförening
115 000
Homan Gbg
41 800
Eritreanska Gemensamheten Gbg
50 000
Karakamars Samarbetsförening Gbg
56 000
Caritas Gbg
30 000
Studieförbundets Vuxenskolan Sjuhärad
100 000
Kvinnofolkhögskolan Gbg
100 000
Vuxenutbildningen Norrby Borås
190 000
Sensus Studeiförbund Väst
100 000
Vingagymnasiet Gbg
60 000
Falköpings kommun - Ållebergsgymnasiet
70 000
Kfuk/Kfum projekt 2 Trollhättan/Uddevalla
100 000
Munkedals kommun
200 000
Göteborgs Kyrkliga stadsmission
30 000
Totalt 47 projektanordnare
summa 5 771 800

6.

Olika kategorier projektanordnare som får bidrag för förebyggande
insatser 2004-05

Projektanordnarna respresenterar en stor bredd av olika verksamheter: kommunala myndigheter,
etniskt baserade föreningar, frivilligorganisationer, religiösa organisationer m.fl.
Kategorier av sökande
Antal
Kommunala och motsvarande verksamheter
14
Biskopsgårdens SDF
Gunnareds SDF/Utbildning
Hvitfeldtska Gymnasiet
Lärjedalens SDF/Konferens
Örgryte SDF/Alla Ungdomsmottagningar
Kortedala SDF/ UM Nordost
SDF Gunnared/Sesamhuset
Frölunda Kulturhus
Mölndals Kommun
Norrby Kommundel Borås
10

Vinga Gymnasiet Gbg
Falköpings kommun
Munkedals kommun omsorgsnämnd
Munkedals kommun Rektorsområde
Uteslutande etniskt baserade organisationer
Assyriska Ungdomsförbundet Gbg avd
Kurdiska Ungdomsföreningen
Kurdiska Kvinnoföreningen
Somaliska Framtidsföreningen
Romano Podo
Unga Warsay (Eritrea)
Eritreanska Föreningen
Eritreanska Familje Föreningen
Svensk Turkiska Distriktsorg
Västra Götalands Kultur o Infocenter (Turkisk)
Svensk Arabiska Föreningen
Irakiska Kulturhuset (Irakiska Kvinnoföreningen)
Iranska Flyktingars Riksförbund
Eritreanska Gemensamheten Gbg
Karakamars Samarbetsförening (afghansk)
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Frivilligorganisationer med olika inriktningar
Epicentrum- resurscentrum för män
Gbg Räddningsmission/Agora
BRIS Väst
Ideella Föreningen Papula
Kvinnohuset Linnea
Gårdstens Internationella Förening
Phantasia Kultur och Media
Terrafem Gbg
Göteborgs Närradio förening
Caritas Angered Kvinnojouren på Dal

10

Religiöst orienterade organisationer
KFUM/KFUK
Internationella Islamiska Ungdomsföreningen
Göteborgs Kyrkliga stadsmission

3

Organisationer med inriktning på arbete för utsatta med bi- och homosexuell
läggning
2
RSFL
Göteborg
Homan
Göteborg
Övriga projektanordnare
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad
Kvinnofolkhögskolan Göteborg
Sensus Studieförbund

3

Totalt

47
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7.

Kort redovisning av inriktning för pågående förebyggande
projekt

Kommunala och andra offentliga projektanordnare:
”Pojkar-blivande män”
D.nr. 851-47374-2004
Biskopsgården SDF

Kontakt:
Monica Myers 031-366 65 86/0707-85 10 06
monica.myers@biskopsgarden.goteborg.se
Kort beskrivning av projektet: ”Pojkar blivande män”
Projektets målgrupp är pojkar, deras fäder och andra manliga vuxna. Genom kurser,
dialoggrupper,gemensamhetsövningar, trivselverksamhet etc. påverkas deltagarnas attityder
till jämställdhet, könsroller, hedersrelaterat våld och mänskliga rättigheter. Projektet startade
år 2004
”Romers hälsa i fokus”
D.nr. 851-49893-2004
Sesamhuset/SDF Gunnared

Kontakt:
Muna Dahl 031-365 12 90/0707-80 49 83
Muna.Dahl@gunnared.goteborg.se
Kort beskrivning av projektet: ”Romers hälsa i Fokus – förebyggande arbete mot rörande
hedersproblematik
Projekt för att påverka romska mäns och kvinnors attityder när det gäller barns och kvinnors
rättigheter och arbete inom gruppen med hälsofrågor, sexualitet och jämställdhetsfrågor.
Projektet vänder sig också till romska ungdomar med samma attitydpåverkande insatser i
form av kurser, uppsökande verksamhet m.m. Viss samverkan sker med den romska
föreningen ”Romano Podo”
”Med fötterna i två världar”
D.nr. 851-47361-2004
Kontakt:
Anordnare:
Åsa Svensson
031-365 35 17
Ungdomsmottagningen Nordost
asa.svensson@kortedala.goteborg.se
Individ & Familj
SDF Kortedala
Kort beskrivning av projektet: ”Med fötterna i två världar”
Projektet utvecklas och drivs av Ungdomsmottagningen i Nordost. I samverkan med
gymnasier och grundskolor i de invandrartäta nordöstra stadsdelarna rekryteras ungdomar till
gruppverksamheter. I dessa kommer tar man upp frågor om hälsa, sexualitet, jämställdhet,
mänskliga rättigheter och hedersrelaterad problematik. Genom verksamheten når man dem
som är utsatta för hedersrelaterat förtryck. Även föräldrar bearbetas genom samverkan med
SFI-undervisning och andra åtgärder. Projektet är inne på sitt andra verksamhetsår och har
redan första året visat stor framgång.
”Makt, kultur och sexualitet”
D.nr.851-51545-2004
För Ungdomsmottagningarna i Gbg
Individ- och familjeomsorgen
SDF Örgryte

Kontakt:
Madeleine Björk
031- 365 62 28
madeleine.bjorck@orgryte.goteborg.se
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Kort beskrivning av projektet: ”Makt, kultur och sexualitet”
I samverkan med gymnasier skall ungdomsmottagningar i Göteborgs kommun som helhet
fånga upp ungdomar i årskurs 2 i gruppverksamheter. Inom ramen för dessa kommer allt från
hälsa, sexualitet, jämställdhet, mänskliga rättigheter och hedersrelaterad problematik att
behandlas. Genom verksamheten fångas de upp som är utsatta för hedersrelaterat förtryck.
Även föräldrar vill man försöka nå genom detta arbete.
”I hederns namn!?”
D.nr. 851-50707-2004
Hvitfeldtska Gymnasiet

Kontakt:
Anna Källmarker
031-367 06 56
anna.kallmarker@educ.goteborg.se
Kort beskrivning av projektet: ” I hederns namn”
Skolan satsar på att i så många klasser som möjligt erbjuda speciell utbildning om
hedersproblematik. Detta kommer att ske på schemabunden tid och med hjälp av särskild
inkopplad extern expert på frågan. Verksamheten är en form av pilotprojekt för
gymnasieskolan i Göteborg som helhet och samarbete sker med åtminstone Burgårdens och
Angereds gymnasier
”Utbildning om hedersproblematik”
D.nr. 851-49718-2004
SDF Gunnared

Kontakt:
Siv Andersson
031-365 11 02
siv.andersson@gunnared.goteborg.se
Kort beskrivning av projektet:
”Utbildning om hedersproblematik”
Projektet syftar till att stärka kunskapen om hedersrelaterad problematik. Målgruppen för
denna utbildningssatsning är anställda inom socialtjänst, fritid, skola m.fl verksamheter i
stadsdelen. Utbildningen sker genom studiedagar, kurser, temamöten etc. Verksamheten ingår
i en flerårsplan och fick projektbidrag år 2004
”Elektras bröder”
D.nr.851-62950-2004
Frölunda Kulturhus

Kontakt:
Anne Svanholm 031-366 27 31/0707-85 05 56
anne.svanholm@frolunda.goteborg.se
Kort beskrivning av projektet ”Elektras bröder ”
Teaterföreställningar som behandlar ämnet hedersrelaterat våld och pojkarnas roll.
Målgruppen är ungdomar på högstadie- och gymnasienivå. Verksamheten genomfördes i
januari 2005. Frölunda Kulturhus genomförde en motsvarande satsning med
teaterföreställningen ”Elektras systrar” under år 2004 som också beviljades projektbidrag
”Förebyggande insatser för att motverka hedersrelaterat våld mot invandrarungdomar”
D.nr. 851-59942-2004
Kontakt:
Kommunhuset Forum
José Hernandez
0524-18160
Munkedals kommun
jose.hernandez@munkedal.se
Kort beskrivning ”Förebyggande insatser för att motverka hedersrelaterat våld mot
invandrarungdomar”
Kurativa, preventiva insatser samt åtgärder riktade till unga invandrarföräldrar. Insatser för
ökad kunskap på politisk och tjänstemannanivå m.m. Särskilt fokus finns på arbete
tillsammans med den romska gruppen i kommunen
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SALVA – självkänsla, attityder, livskunskap, värderingar, ansvar”
D.nr.851-61438-2004
Kontakt:
Munkedals rektorsområde
Lars Barkman
0524-182 40
Munkedals kommun
lars.barkman@munkedal.se
Kort beskrivning av projektet: ”SALVA – självkänsla, attityder, livskunskap, värderingar,
ansvar”
Ökad kompetens i värdegrundsfrågor och livskunskap hos skolpersonalen. Samverkan med
socialtjänst för föräldrapåverkan angående hedersrelaterat våld.
”Utbildningsblock i projektet SKISS”
D.nr.851-62952-2004
Kontakt:
Borås stad
Tony Kampf
033-35 32 41
Utbildningskontoret
tony.kampf@boras.se
Vuxenutbildningen
Kort beskrivning av projektet : ”Utbildningsblock i projektet SKISS”
Arbete på djupet och bredden med relationer i somaliska familjer, för att förhindra
hedersrelaterat våld och förtryck.
”Sharafs Hjältar på Vingagymnasiet/IVIK”
D.nr.851-62938-2004
Kontakt:
Vingagymnasiet/IVIK
Karin Stawreberg 031-14 71 23/0705-68 47
Frölunda o. C/V
karin.stawreberg@gbg.sd.se
Kort beskrivning av projektet: ”Sharafs Hjältar på Vingagymnasiet/IVIK”
Attitydpåverkande skolarbete i samverkan med ”Sharafs hjältar” från Fryshuset i Stockholm.
Målet är att få igång liknande verksamhet i Göteborg.
Samordning av behovet av insatser för flickor som lever under hot och tvång”
D.nr.851-62931-2004
Kontakt:
Arbets- och familjestödsnämnden
Anders Toresson
031-315 10 60
Mölndals stad
anders.toresson@molndal.se
Kort beskrivning av projektet: Samordning av behovet av insatser för flickor som lever
under hot och tvång”
Ett utbildnings- och nätverksarbete bland kommunanställda för ökad kunskap, samordning
och samverkan kopplat till hedersproblematiken.
”Samarbets- och utvecklingsprojekt mellan grundskola och gymnasieskola för att skapa
ökad integration”
D.nr.851-62940-2004
Kontakt:
Falköpings kommun
Katarina Andersson
0515-853 07
Barn- och utbildningsförvaltningen
katarina.andersson@falkoping.se
Centralskolan – Ållebergsgymnasiet
Kort beskrivning av projektet: ”Samarbets- och utvecklingsprojekt mellan grundskola och
gymnasieskola för att skapa ökad integration”
Ökad kompetens inom hedersproblematiken inom skolans område genom föreläsningar,
studieverksamhet samt nätverksbyggen.
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Organisationer byggda på etnisk/kulturell grund som är projektanordnare:
”Förebyggande arbete för unga flickor och pojkars mänskliga rättigheter”
D.nr. 851-47366-2004
Kontakt:
Kurdiska Kvinnoföreningen
Jilla Faraji 031-48 67 68/0739-52 41 60
jillase@yahoo.se
Kort beskrivning av projektet: ”Förebyggande arbete för unga flickors och pojkars
mänskliga rättigheter”
Projektanordnaren samverkar med Afghanska föreningen med vilken man avser att utveckla
en rådgivningsverksamhet för föräldrar och ungdomar med hedersrelaterade problem. Inom
ramen för arbetet vill man också arbeta med sexualitet, samlevnadsfrågor i allmänhet och med
attityderna till jämställdhet. Projektet startade år 2004.
”Leyla”
D.nr. 851-49887-2004
Kontakt:
Västra Götalands Kultur och
Faruk Kirdis
031-23 23 39/0736-98 82 27
Informationscenter
Kort beskrivning av projektet: ”Leyla – att förebygga hedersproblem”
Projektanordnaren samverkar i sitt arbete med Turkiska Familjeföreningen. Tillsammans med
denna avser man att utveckla information om våld och jämställdhet. Man tänker sätta fokus på
barnuppfostran, ge konkret och individuell hjälp till familjer som brottas med t.ex. hedersrelaterade problem och skapa nätverk som motverkar dessa problem.
”Heder, vems är den?”
D.nr. 851-49624-2004
Kontakt:
Svensk-Turkiska Distriktsorg.
Fatma Zengin
031-12 27 06/031-761 11 17
i Västra Götaland
stdo_vast@hotmail.com
Kort beskrivning av projektet: ”Heder – vems är den?”
Projektet är flerårigt. Syftet är att kartlägga de turksiska invandrarnas uppfattningar om
hedersförtryck. Utifrån detta avser man att utarbeta metoder för att påverka attityder, skapa
stödgrupper för utsatta och för familjer i kris samt utveckla samverkan för att motverka
hedersrelaterat våld.
”Projekt GUIDEN – på lika villkor”
D.nr. 851-47289-2004
Kontakt:
Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige Maryam Garis
031-49 53 14/0735-36 09 17
info@auf.nu
Kort beskrivning av projektet: ”Guiden på lika villkor ”
Projektet har drivits med framgång i Stockholmsområdet. Arbetet syftar till att stärka
kunskapen om jämställdhet och hedersproblematik , familjerätt m.m. Detta sker genom att
man riktar sig till både ungdomar och till föräldrar via kurser, samtalsgrupper etc.
”Attitydpåverkan i samlevnadsfrågor hos romska familjer”
D.nr. 851-50703-2004
Kontakt:
Föreningen Romano Podo
Nikola Sarov 031-330 56 16 /0737-31 05 38
Kolja84@hotmail.com
Kort beskrivning av projektet: ”Attitydpåverkan i samlevnadsfrågor hos romska gruppen”
Informationsarbete, studiecirklar materialframställning på romska språket för att utbilda
romer om jämställdhet, medlingsarbete i hedersrelaterade problem etc. Särskild
stödverksamhet skapas för romska ungdomar som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.
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”Warsay Eritreanska nya Generation (WENG)”
D.nr. 851-50709-2004
Kontakt:
Unga Warsay Eritreanska
Winta Kebedom 0707-80 49 82
afeworki@hotmail.com
Ungdomsföreningen i Göteborg
Kort beskrivning av projektet: ””Warsay, Eritreanska nya Generationen mot
hedersproblematik”
Projektet syftar till att stärka eritreanska ungdomars självtillit och därigenom motverka
hedersrelaterat våld inom gruppen nu och för framtiden. Som föreningen avser man också att
arbeta med att de vuxna i dessa frågor. Seminarier, kurser, gemenskapsfrämjande aktiviteter
är några delar i arbetsmetodiken.
”Attitydförändringar bland somaliska gruppen”
D.nr. 851-50710-2004
Kontakt:
Somaliska Framtidsföreningen
Ahmed Aden 0702 94 24 84 031-48 90 48
ahmed_aden@msn.com
Kort beskrivning av projektet: ”Attitydföreändring bland somaliska gruppen”
Inom den somaliska gruppen, både i den egna föreningen och tillsammans med andra, avser
man att genomföra seminarier och gruppstudier om jämställdhet, hedersrelaterade problem
och liknande. Föreningen arbetar med detta för andra året i rad och till insatserna fick
projektbidrag år 2004
”Förbättring för utsatta kurdiska flickor”
D.nr. 851-47344-2004
Kontakt:
Kurdiska Ungdomsföreningen
Kawa Karem 031-23 87 89/0707-12 45 34
kawa.k@spray.se
Kort beskrivning av projektet: ”Förbättring för utsatta kurdiska flickor”
Genom närradioprogram, en egen expertgrupp om hedersproblematik, kurser, konferenser,
studiecirklar lyfter man fram unga kurdiska flickors/kvinnors situation. Inom ramen för
projektet avser man också att arbeta med stöd till utsatta. Projektet är inne på sitt andra år. och
fick bidrag år 204
”Vita Nejlikors festival vecka”
D.nr. 851-51269-2004
Kontakt:
Iranska Flyktingar Riksförbund
Esmail Moloudi 0704-92 03 49/0707-74 40 20
i Sverige (IFRS)
ifrs2001@yahoo.se
Kort beskrivning av projektet: ”Vita Nejlikors Festival”
Projektet består av en veckas festival i Göteborg, som genomförs varje år i samband med
årsdagen av Fadime Sahindals död genom hedersmord år 2002. Under veckan genomförs
opinionsbildande aktiviteter mot hedersrelaterat våld och en mängd olika kunskapshöjande
aktiviteter t.ex. spridning av dokumentation, seminarier, debatter, utställningar m.m.
Festivalen sätter direkt fokus på hedersmord och hedersrelaterat våld och förtryck.
Länsstyrelsen stödde projektet även år 2004.
”Utbildning för attitydförändring”
D.nr. 851-50705-2004
Eritreanska Föreningen i Göteborg

Kontakt:
Alem Bennett 031-15 30 57/0704-44 56 91
y.bennett@telia.com
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Kort beskrivning av projektet: ”Utbildning för attitydförändring…”
Projektet vill genom utbildning i form av studiecirklar, samtalsgrupper m.m. påverka
attityderna i den eritreanska gruppen vad gäller jämställdhet, hederstänkande, social
utslagning m.m.
”Mord för att rädda familjens heder!”
D.nr. 851-50702-2004
Kontakt:
Svensk-Arabiska föreningen
Nigar Ibrahim 031-331 16 97/0733-80 00 62
nigar.ibrahim@bris.se
Kort beskrivning av projektet: ”Mord för att rädda familjens heder!”
Projektet kommer att innehålla flera delar. En av dessa är att bedriva forskning om
hederstänkandet olika länder t.ex. Turkiet, Iran och Irak. En annan del är att via enkäter få ett
grepp om inställningen till dessa frågor bland ungdomar och vuxna boende i Sverige.
Ytterligare en del är att utifrån vunna erfarenheter och kunskaper utarbeta en bok som kan
fungera som handledning för alla som möter och arbetar med hedersrelaterade problem.
”Familjeutveckling”
D.nr. 851-48633-2004
Kontakt:
Eritreanska Föräldraföreningen
Alem Bennet
0704-44 56 91
i Gårdsten
y.bennett@telia.com
Kort beskrivning av projektet: ”Familjeutveckling och förebyggande av hedersproblematik”
Genom föreläsningar, diskussioner, rollspel, läger m.m. för eritreanska familjer påverka
uppfattningarna om jämställdhet, hedersrelaterat förtryck m.fl. frågor. Verksamheten sker
både med vuxna och barn tillsammans och med åldersgrupperna åtskilda.
”Familjepåverkan”
D.nr. 851-47342-2004
Kontakt:
Irakiska Kulturhuset och
Muaid Bahnamn 031-366 65 88, 0707-851007
Irakiska Kvinnoföreningen
Kort beskrivning av projektet: ”Familjepåverkan om hedersproblematik”
Möten, cirklar o gruppverksamhet för föräldrar och ungdomar. Syftet är att genom detta
påverka negativa följder av det patriarkala kulturarvet och medverka till jämställdhet och
balans mellan hemlandets och svensk familjekultur. I projektet sker samverkan med Irakiska
Kvinnoföreningen. Attitydpåverkan bland ungdomar och vuxna för ökad tolerans och
förståelse via bl.a. föreläsningar, informationsmaterial och dokumentation.
”Beskydda ungdomar”
D.nr.851-62893-2004
Karakamars samarbetsförening

Kontakt:
Ghaljai Mohammad Ajan 031-707 37 93
0734-02 77 85
gheljailamar@hotmail.com
Kort beskrivning av projektet: ”Beskydda ungdomar”
Attitydpåverkan bland vuxna och unga afghaner kopplat till hedersproblematiken bl.a. genom
dialogriktade möten och föreläsningar.
”Arbete mot hedersrelaterat våld”
D.nr.851-62915-2004
Eritreanska Gemensamhet i Göteborg

Kontakt:
Aron Paulos 0707-65 03 17
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Kort beskrivning av projektet: ”Arbete mot hedersrelaterat våld”
Studiecirkelverksamhet för eritreanska familjer och ungdomar för att förebygga
hedersrelaterat våld och förtryck.
Frivilligorganisationer som är projektanordnare:
”Papula Forum”
D.nr. 851-51272-2004
Papula Ideell förening

Kontakt:
Halime Kadiri
031-330 37 68
Halime3@hotmail.com
Kort beskrivning av projektet: ”Papula Forum – f örebyggande arbete om hedersproblem”
Genomförande av ett särskilt program för tonårsflickor i syfte att påverka kunskapen om
jämställdhet och hedersproblematik. I programmet ingår arbete för att stärka flickornas
självförtroende. Arbetet kommer att innehålla samtal, föreläsningar, gemenskapsaktiviteter,
olika övningar etc
”Utveckling och fördjupning av dialoggruppsmodellen”
D.nr. 851-47346-2004
Kontakt:
BRIS Region Väst
Kerstin Sjöbratt 031-750 11 30/0708-60 14 95
kerstin.sjobratt@bris.se
Kort beskrivning av projektet: ”Utveckling och fördjupning av dialoggruppsmodellen”
Arbete för att påverka attityderna bland barn/ungdomar och vuxna. Verksamheten sker i första
hand i grupp enligt särskild dialogmetod. De frågor som behandlas är mänskliga rättigheter,
relationer mellan föräldrar och deras barn, lagstiftning av betydelse, hedersproblematik m.m.
Verksamhet kommer att bedrivas i flera kommuner inom länet. Projektet verkade och fick
bidrag även år 2004
”Integration, kulturförståelse”
D.nr. 851-47378-2004
Kvinnohuset Linnéa

Kontakt:
Hanaa Yasin 031-365 12 92/070-479 32 57
h.yasin@home.se
Kort beskrivning av projektet: ”Integration och kulturförståelse…”
Projektanordaren avser att ha gruppverksamheter för föräldrar och deras barn/ungdomar. Man
kommer att behandla frågor om uppfostran, barns rättigheter, jämställdhet, hedersrelaterat
förtryck, mänskliga rättigheter mm
”Tjejcenter på Agora år 2”
D.nr. 851-50706-2004
Kontakt:
Föreningen Göteborgs
Siw Åkesson 031-85 94 51
Räddningsmission/Agora
siw@agora-gbg.se
Kort beskrivning av projektet: ”Tjejcenter på Agora”
Projektet kommer att arbeta med flickors och unga kvinnors attityder och kunskap om
jämställdhet, mänskliga rättigheter, sexualitet och hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet
kommer att bestå av utbildningar, gemenskapsövningar, övningar för stärkt självförtroende
och självständighet m.m. Viss samverkan sker med ”Epicentrums killprojekt”. Agora
Tjejcenter fungerade och fick projektbidrag även år 2004.
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”Föreningar i samverkan mot hedersrelaterat våld”
D.nr. 851-50704-2004
Kontakt:
Gårdstens Internationella
Meharite Okbutsion
0736-48 13 68
Föreningsråd
gifr@telia.com
Kort beskrivning av projektet: ”Föreningar i samverkan mot hedersrelaterat våld”
Projektanordnaren är en paraplyorganisation för alla föreningar i den invandrartäta stadsdelen
Gårdsten. Projektet syftar till att stimulera medlemsföreningarna att ha studier, kurser och
möten om jämställdhet, mänskliga rättigheter och hedersproblematik. Sådana aktiviteter
kommer att ske såväl inom enskilda föreningar som av föreningar i samverkan.
”Steget in i samhället”
D.nr. 851-47147-2004
Epicentrum – Resurscentrum för män

Kontakt:
Gerardo Lezama
0739-270 781
Gerardolezamamartin@hotmail.com
Kort beskrivning av projektet: ”Steget in i samhället…..”
Projektet syftar till att påverka attityder bland unga och vuxna män. Detta skall ske genom
utbildningar, gemenskapsfrämjande insatser, övningar, etc. Målet är att förändra hållningen
till jämställdhet, mänskliga rättigheter och hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet sker
delvis i samverkan med ”Tjejcenter på AGORA”
”Terrafems skolkampanj, tjejgruppsverksamhet samt öppen mottagning”
D.nr.851-62962-2004
Kontakt:
Terrafem Göteborg
Ivanka Gafor
031-45 52 62/0709-44 02 40
ivanka.gafor@terrafem.org
Kort beskrivning av projektet : ”Terrafems skolkampanj, tjejgruppsverksamhet samt
öppen mottagning”
Besök hos högstadie-/gymnasieskolor m.fl., starta tjejgrupper, erbjuda stödsamtal, stödja
utsatta flickor och utbilda stödkvinnor m.m.
”Kom ut – kom in”
D.nr.851-62959-2004
Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan

Kontakt:
Lena Bjurving
031-85 94 94
lena.bjurving@kvinno.fhsk.se
Kort beskrivning av projektet : ”Kom ut – kom in”
Stärka det egna arbetet för unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld,
samt höja personalens kunskapsnivå inom problemområdet.

”Kärlek och Hopp”
D.nr.851-62960-2004
Caritas Gunnared/Angered

Kontakt:
Gun Holmertz 031-46 40 04/0707-57 53 27
gun.holmertz@telia.com
Kort beskrivning av projektet : ”Kärlek och Hopp”
Attitydpåverkan bland ungdomar och vuxna för ökad tolerans och förståelse via bl.a.
föreläsningar, informationsmaterial och annan dokumentation.
”Blå Exit”
D.nr.851-62958-2004
Phantasia Kultur och Media
i samarbete med TP-teatern

Kontakt:
Esso Petersson
tp-teatern@telia.com
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031-19 83 50

Kort beskrivning av projektet ”Blå Exit”
Förebyggande av hedersrelaterat våld genom interaktiv forumteater med ett ungdomsteam
som i första hand vänder sig till unga tjejer i riskzonen.
”Informationskampanj gällande hedersrelaterade brott”
D.nr.851-62926-2004
Kontakt:
Göteborgs Närradioförening(GNF)
Roden Bergenstein
031-335 12 55
roden@gnf.nu
Kort beskrivning av projektet: ”Informationskampanj gällande hedersrelaterade brott”
Informationskampanj om hedersrelaterade brott i form av ett radioprogram. Genomförs i
samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Organisationer med religiös anknytning som är projektanordnare:
”Modiga tjejer - Modiga föräldrar!?”
D.nr. 851-47292-2004
Kontakat:
KFUK-KFUM i Göteborg
Katrin Hakopian
031-80 39
63
katrin.kfuk-kfum@telia.com
Kort beskrivning av projektet: ”Modiga Tjejer – Modiga föräldrar”
Projektet vänder sig till unga flickor, särskilt de som inte får/vågar delta i olika idrotts- och
fritidsaktiviteter för ungdomar. Projektet , som är 3-årigt, ska ge flickorna mer kunskap om
jämställdhet, hedersproblematik och mänskliga rättigheter. Man kommer också att arbeta med
att stärka deltagarnas självförtroende och självtillit. Ett kommande led i projektet är även att
försöka påverka föräldrars attityder till vad flickor får och inte får deltaga i för typer av
idrotts- och fritidsaktiviteter.
”En bättre vardag”
D.nr. 851-49202-2004
Kontakt:
Internationella Islamiska
Mansoor Phanivong 031-701 80 83/0736-58 81 19
Ungdomsföreningen i Göteborg
daawa_mansoor@hotmail.com
Kort beskrivning av projektet: ”En bättre vardag – projekt rörande hedersproblem”
Föreningen vill tillsammans med fritidsgårdar och grundskolor bedriva attitydförändrande
aktiviteter om kvinnors rättigheter och hederstänkande bland ungdomar. Särskilt tyngdpunkt
kommer att läggas vid att belysa att religionen icke skall användas som argument för att
utföra förtryck och våld i hederns namn.
”Bättre Kunskap och Bemötande”
D.nr.64812-2004
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Kontakt:
Jonas Rydberg
031-755 36 04
jonas.rydberg@stadsmissionen.org
Kort beskrivning av projektet: ”Bättre Kunskap och Bemötande”
Utbildningsdagar för personalen för ökad kunskap i frågor kopplade till hedersproblematiken.
”Barnen i våra hjärtan”
D.nr.851-5481-2005
KFUK-KFUM i Göteborg

Kontakt:
Katrin Hakopian
031-80 39 63
katrin.kfuk-kfum@telia.com
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Kort beskrivning av projektet: ” Barnen i våra hjärten
Utbildning av nyckelpersoner i Trollhättan, Uddevalla, Biskopsgården och Backa för
föräldrasamtal samt bildande av en föräldrautbildning för invandrarföräldrar i förebyggande
syfte.
Organisationer som verkar mot hedersrelaterat våld p.g.a. sexuell läggning:
”Synliggörande och inkludering av personer med invandrarbakgrund”
D.nr.851-62948-2004
Kontakt:
RFSL Göteborg
Erica Larsson
031-775 40 14
erica.larsson@goteborg.rfsl.se
Kort beskrivning av projektet : ”Synliggörande och inkludering av personer med
invandrarbakgrund”
Temakvällar om hedersrelaterat våld mot HBT-personer, vidareutbildning av
skolinformatörer inom området samt föreläsningar.
Jourtelefon mot hedersrelaterat våld mot homosexuella”
D.nr.851-56490-2004
Kontakt:
Homan i Göteborg
Ardeshir Bibakabadi 031-12 10 54/0730-711 533
ardeshir.b@telia.com
Kort beskrivning av projektet: ”Jourtelefon mot hedersrelaterat våld mot homosexuella”
Förstärkt informationsarbete via upprättande av jourtelefon för unga och vuxna som utsätts
för hedersrelaterat våld p.g.a. sin sexuella läggning.
Studieförbund vilka är projektanordnare:
”Brott och heder”
D.nr.851-62954-2004
Kontakt:
Studieförbundet Vuxenskolan
Gunnar Johansson 033-12 67 52
Sjuhäradsavdelningen
gunnar.johansson@sv.se
Kort beskrivning av projektet: ”Brott och heder”
Studieverksamhet om hedersrelaterat våld. nätverksbyggande, direkt attitydpåverkan inom
grupper med risk för hedersrelaterat våld
”Motvikten - Del 2.” Utbildningsinsatser som motverkar hedersproblematiken”
D.nr.62939-2004
Kontakt:
Sensus
Kristina Hedlund 0704-62 48 44
kristina.hedlund@sensus.se
Kort beskrivning av projektet: ”Motvikten del 2”
Produktion och distribution av filmen ”Motvikten” som behandlar hedersproblematiken.
Filmen skall användas som diskussionsunderlag i utbildningssammanhang.

8.

Viktig samverkan med ESF-rådet

Arbetet mot hedersrelaterat våld är som redan framhållits en del i försvaret av jämställdhet
och mänskliga rättigheter. Med detta som bas har Länsstyrelsen under år 2004 inlett ett
samarbete med Europeiska Socialfonden genom samverkan med ESF rådet i Göteborg. Denna
samverkan innebär att Växtkraft mål 3 medfinansierar merparten av de insatser som
Länsstyrelsen utför inom förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld. Därmed täcker ESF i
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stort sett hälften av kostnaderna för förebyggande projekt men också utbildningssatsningar,
kurser och konferenser och löner för projektanställd personal. Genom ESF:s deltagande ges
en ovärderlig möjlighet att öka stödet till många viktiga insatser som kan bidra till att hindra
att ungdomars mänskliga rättigheter kränks i hederns namn

9.

Andra förebyggande insatser

Utöver stöd till förebyggande projekt arbetar Länsstyrelsen även med andra åtgärder som
syftar till att motverka och lindra hedersrelaterade problem. Utbildning, distribution av
informationsmaterial och nätverksarbete är exempel på sådana åtgärder.
Utbildning av nyckelpersoner under 2004
Länsstyrelsen har alltsedan uppdraget kom systematiskt utbildat olika kategorier handläggare
som kan möta problemen med hedersrelaterat våld bland ungdomar. Planering och
genomförande av utbildningssatsningarna har skett ett nära samarbete med
GöteborgsRegionens kommunalförbund. Våren och hösten 2004 genomfördes följande
studiedagar (heldagar) för olika handläggargrupper:
Tidpunkt
Våren 2004
Hösten 2004
Hösten 2004
Totalt:

Kategorier handläggare Antal studiedagar
Från skola och socialtjänst
5
Från skola och socialtjänst
2
Från sjuk-och hälsovård
2
9

Antal deltagare
över 800
över 270
över 310
över 1 380

Planerade utbildningar under 2005
Utbildningen av handläggare fortsätter enligt uppgjord handlingsplan. Under år 2005 kommer
därför följande studiedagar att genomföras:
Tidpunkt
Maj
juni
sept
okt
nov
Totalt

Kategorier handläggare
Antal studiedagar
Från rättsvårdande organ
2
Från Försäkringskassa och AF
1
Från Ungdomsmottagningar
1
Från Sjuk- och hälsovård
1
Från SFI, Flyktingmottag m.m.
2
7

plan deltagare
300
200
250
100
400
1 250

Utbildningsinsatser av projektledare
Länsstyrelsens projektledare fungerar även som informatör och utbildare om
hedersrelaterad problematik. Genom dennes föreläsningar har ytterligare ca. 2500
handläggare under perioden 2003-04 fåttt grundkunskaper om det hedersrelaterade våldets
mekanismer, stödinsatser till drabbade m.m. Under år 2005 och så länge projektet pågår
kommer projektledaren att fortsätta genomföra föreläsningar och informationsmöten.
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att i arbetet mot hedersrelaterat våld även
uppmärksamma de ungdomar som p.g.a. sin sexuella läggning utsätts för närståendes förtryck
och våld. Inom projektet arbetar därför även en expert inom detta område. Under våren 2005
kommer denna projektassistent att genomföra ett stort antal möten för att informera om just
denna särskilt utsatta grupps situation
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Material för handläggare
Via e-post, vid studiedagar och föreläsningar har olika informationsmaterial förmedlats till
olika personalkategorier. Material som på detta spridits i stora upplagor är t.ex:
- Infopunkter till grundskolor och gymnasieskolor (metodikmaterial)
- Infopunkter till socialtjänsten ( metodikmaterial)
- Samverkan mellan skola och socialtjänst ( råd och tips)
- Punkter om hedersförtrycket (mekanismer/särdrag)
- Punkter om förebyggande arbete ( råd och tips)
- Om åtgärder för skyddade personuppgifter ( anvisningar)
- Om skyddat boende ( kontakt information)
- Litteratur – och material ( förteckning)
Merparten av detta material finns även tillgängligt via Länsstyrelsens hemsida: www.o.lst. Gå
till Jämställdhet/Hedersvåld.
Nätverksarbete
Sedan början av år 2003 finns en särskild ”expertgrupp” knuten till Länsstyrelsen. Gruppen
består av i hedersvåld kunniga personer från olika verksamhetsfält. Expertgruppen verkar i
första hand genom sina medlemmars rådgivande insatser till handläggare som möter
hedersrelaterade problem
Utöver Expertgruppen finns och särskilda yrkesnätverk för skolsköterskor, kuratorer och
socialarbetare. Medlemmarna i dessa har alla arbetat med ett eller flera hedersrelaterade
ärenden. Förutom att man i nätverket ger varandra ömsesidigt stöd fungerar de flesta också
som rådgivande bollplank till yrkeskollegor runt omkring i länet.
Länsstyrelsen har också initierat två särskilda nätverk för enskilda aktivister. Det är ett
nätverk för män resp. ett för kvinnor. Båda innehåller personer som alla vill verka mot
hedersrelaterat våld. I dessa nätverk kan viktiga frågor i arbetet ventileras. Bland de enskilda
medlemmarna finns också sådana som ställer upp som stödpersoner till utsatta flickor och
pojkar.
Ett nätverk för religiösa företrädare som vill bekämpa förtryck i hederns namn är också
under bildande. Genom detta nätverk finns förhoppningen att allt fler religiösa företrädare
klart ska markera motstånd mot denna form av hinder mot jämställdhet och allas mänskliga
rättigheter.
Arbete har också påbörjats för att skapa ett ungdomsnätverk mot hedersrelaterat våld.
Genom ett sådant bestående av enskilda ungdomar vilka alla vill motverka förtryck och våld i
hederns namn kan en starkare påverkan bland ungdomar i allmänhet uppnås.
Länsstyrelsen samordnar samtliga nätverk. Nätverken får kontinuerligt viktigt
informationsmaterial. Man erbjuds möjligheter till kurs- och konferensdeltagande. Alla
nätverk samlas till återkommande möten.

10.

Slutord

Det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld är bara i sin början. Förebyggande projekt
med stöd av statliga medel har endast pågått sedan 2004. Mycket behöver ske för att utveckla
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förebyggande insatser inom kommunernas ordinarie verksamheter. Breda utbildningssatsningar har genomförts men fortfarande finns många handläggare som behöver lära sig mer
om metodik för arbete med hedersrelaterade problem.
Länsövergripande nätverk har kommit igång för länet. Fler sådana skulle behövas på lokal
nivå i många kommuner. Samverkan mellan olika myndigheter är en annan del av arbetet som
behöver stärkas.
Regeringens särskilda satsning på skyddat boende och förebyggande insatser kommer att pågå
fram till halvårsskiftet 2007. Till dess kan en hel del förebyggande insatser kommit igång och
börja verka. Ändå detta bara anses starten på en lång process. Förtryck och våld i hederns
namn har urgamla rötter och för att denna företeelse ska kunna minska varaktigt krävs tid och
ett samlat agerande av hela samhället och av alla de många människor som vill slå vakt om
jämställdhet och mänskliga rättigheter.
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