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Arbetsgrupp: Utbildning för myndigheter i
att identifiera och förebygga
hedersrelaterat våld måste inledas snarast
Förberedelsen av en utbildning i att identifiera och förebygga hedersrelaterat våld måste
inledas omedelbart, anser en arbetsgrupp som utrett saken. Arbetsgruppen föreslår att socialoch hälsovårdsministeriet ska ha ansvar för att utarbeta utbildningens innehåll och att
regionförvaltningsverken ska ordna utbildningen. Arbetsgruppen överlämnade sin rapport
idag till inrikesminister Anne Holmlund och migrations- och Europaminister Astrid Thors.
Målet med utbildningen är att förbättra myndigheternas kompetens att identifiera och
förebygga hedersrelaterat våld samt att förbättra vetskapen om hur man hjälper offer för
hedersrelaterat våld och hur personer som utövat våld förs inför rätta. Målet är också att
förbättra myndigheternas kunskaper om vilken hjälp som finns till förfogande för
våldsutövare.
Hedersrelaterat våld är ett nytt fenomen i Finland och kan innehålla fysiskt, sexuellt, psykiskt,
andligt eller ekonomiskt våld. Myndigheterna i Finland har inte fått kännedom om ett enda
hedersmord, men annat hedersrelaterat våld förekommer också i Finland.
Bred målgrupp för utbildningen
Enligt arbetsgruppen finns det ett stort behov av utbildning bland myndigheterna. Målgruppen
för utbildningen är polisen, ungdomsarbetare, personal inom social- och hälsovården samt
skolväsendet, elevvårdsgrupper, personalen vid närings-, trafik- och miljöcentralerna, i
synnerhet de som arbetar med invandrare, personer som utarbetar integrationsprogram och
integrationsplaner, anställda vid arbets- och näringsbyråer och församlingar, personer som
erbjuder språkutbildning, åklagare och domare.
Arbetsgruppens utbildningsförslag består av två delar. Man strävar efter att erbjuda
grundläggande utbildning i så omfattande utsträckning som möjligt till alla myndigheter som
berörs av frågan. På grund av det stora antalet personer som ska utbildas kommer den första
utbildningsdagen att ordnas som distansstudier med hjälp av nätbaserat studiematerial och den
andra dagen som närundervisning. Den fortsatta utbildningen erbjuder fördjupad information
om ämnet med beaktande av personens eget arbete.
Det föreslås att social- och hälsovårdsministeriet ska förbereda och uppdatera utbildningens
innehåll. Ministeriet ska å sin sida tillsätta en expertgrupp som leds av Institutet för hälsa och
välfärd. Det föreslås att regionförvaltningsverken ska ordna utbildningen och att den ska
finansieras ur statsbudgeten.
Arbetsgruppen föreslår att förberedelsen av den grundläggande utbildningen inleds
omedelbart och att den första utbildningen genomförs 2012. Ansvaret för det praktiska
ordnandet av utbildningen ska beslutas vid ett möte för överdirektörerna för

regionförvaltningsverken, som sammankallas av finansministeriet 2011. I fortsättningen ska
saken antecknas i regionförvaltningsverkens resultatavtal.
Arbetsgruppens ordförande var programdirektören Georg Henrik Wrede från undervisningsoch kulturministeriet, som ansvarar för politikprogrammet för barns, ungas och familjers
välfärd. Till arbetsgruppen hörde också representanter för inrikesministeriet, social- och
hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Polisstyrelsen, Helsingfors stad,
Förbundet för mänskliga rättigheter, Monika-Naiset liitto ry och Lyömätön Linja
Espoossa/Naisten Apu Espoossa ry.
Arbetsgruppens rapport och en beskrivning av utbildningen finns på adressen:
www.intermin.fi/publikation/142011.
Närmare information: direktör Georg Henrik Wrede, 09 160 77900, planerare Kia Vertio,
0718788374

