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Detta vill partierna i de tre storstäderna göra för att
stärka arbetet mot hedersförtryck i sina kommuner
IMH har ställt följande fråga till alla partier med representation i kommun/stadsfullmäktige i
Stockholm, Göteborg och Malmö:

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

HÄR ÄR EN SAMMANSTÄLLNING ÖVER SVAREN

Institutet Mot Hedersförtryck/IMH
0702 97 76 14 epost: lasse.imh@gmail.com http://www.institutetmothedersförtryck.se/
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Institutet Mot Hedersförtryck/IMH är en partipolitiskt och religiöst
helt obunden verksamhet, som vilar på de principer som finns i FN: s olika
dokument om mänskliga rättigheter, i Barnkonventionen och i CEDAW.
IMH:s syfte är att på olika sätt bidra till att stärka arbetet mot hedersförtryck.
En del i detta är att sprida information om vilka insatser som görs och planeras
inom detta problemområde. Det är därför IMH här presenterar vad de olika
partierna vill göra mot hedersförtrycket i storstäderna: Stockholm, Göteborg
och Malmö. Mot bakgrund av IMH:s partipolitiska obundenhet presenteras
partiernas svar helt okommenterat. Du som läser detta material kan säkert
själva bedöma värdet av de insatser partierna säger sig vilja göra.

OBS Information om vad partierna gjort och vill göra på riksnivå
finner du på IMH:s hemsida
Frågan IMH har ställt är:

Vad vill ert parti göra de kommande åren för att stärka arbetet mot det hedersrelaterade
våldet och förtrycket i er kommun?
IMH:s fråga utsändes till partierna den19/8 med angiven slutdag 1/9. Påminnelse utsändes 29/8 OCH 1/9. IMH angav inga synpunkter om svarens längd, vilket förklarar
varför svaren har olika omfång. Samtliga partier med kommunal representation utom två har svarat

Partiernas ”kommunala svar” finner du på följande sidor:
Stockholm: sid 3 -11
Göteborg: sid 12 - 18

Malmö:

sid 19 - 24
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Svar från partierna Stockholm
Partier
Moderaterna
Sthlm

Svar
Moderaterna i Stockholms stad ser allvarligt på detta samhällsproblem och sätter frågan om hedersrelaterat våld
högt upp på den politiska dagordningen. Ändå vet vi att det behövs göras mer och att det krävs ytterligare
samarbete mellan myndigheter och även över länsgränser.
Operation Kvinnofrid, som är ett samarbete mellan bl.a. Stockholms stad, Länsstyrelsen, Polismyndigheten i
Stockholms län och Stockholms läns landsting har fattat beslut om att intensifiera arbetet med hedersrelaterade
frågor för att fler unga som drabbas ska få stöd och skydd. Arbetet har resulterat i resurscentret Origo som
öppnade år 2013. Centret är det första i sitt slag i Skandinavien och till Origo kan man söka sig om man är
utsatt för våld eller förtryck för att få stöd och vägledning. Origo finns både som en fysisk lokal, men även som
en virituell samlingsplats. Där kan man få träffa bland annat polis, kurator och barnmorska. Origo har också en
viktig del i arbetet gällande kompetensutbildning och råd till professionen eller föräldrar som söker hjälp. Det
är viktigt att vi fortsätter sprida kunskap och erfarenhet samt vidareutveckla verksamheten och deras arbete
Kommunerna måste kunna erbjuda den som söker undkomma våld i nära relationer skyddat boende. Det är
också viktigt att samarbetet mellan olika aktörer utökas. Även arbetet mellan kommunerna bör utökas för att
förbättra möjligheterna att erbjuda drabbade ett skyddat boende i andra kommuner. Brottsoffer som blivit
utsatta för våld i nära relationer ska känna att det finns tydliga kontaktvägar både inom ramen för själva
brottsutredningen, men även på det personliga planet när det gäller olika former av stöd och skydd.
Den 1 juli i år införde regeringen en lag som tydligt kriminaliserar tvångsäktenskap och barnäktenskap och
detta är en viktig fråga för Moderaterna. Detta kommer ge kommunerna ett skarpt redskap som de tidigare inte
haft och är ett tydligt ställningstagande – ingen ska giftas bort mot sin vilja och barn ska få vara barn. Men det
krävs att de som möter de unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck har kunskap, kompetens och de
verktyg som krävs för att kunna fånga upp de utsatta. Därför gick Stockholms stad inför skolstarten ut med ett
informationsbrev till alla rektorer med information och kontaktuppgifter dit skolan kan vända sig om de
misstänker att någon behöver hjälp, eller om lärare eller annan personal på skolan behöver råd och stöd vad
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gäller hedersproblematiken.
Barn och tonåringar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är särskilt utsatta, eftersom de inte kan
söka stöd och skydd hos sina föräldrar eller andra närstående. Därför kommer Moderatera att fortsätta verka för
kunskapsspridning om dessa frågor och samarbete mellan myndigheter. Det krävs vuxna människor i skolan
och andra platser där unga rör sig, som kan se, lyssna, förstå och ta barnet på allvar.
Stockholms stad har antaget en kvinnojoursgaranti där alla kvinnor som bedöms ha behov av skydd garanteras
en plats. Vi ska också stärka tillgången av skyddade boenden för män som är i behov av skydd. Vi ska också
fortsätta arbetet med utslussningslägenheter för dem som bedöms vara i behov utav det.
Den 15 september 2014 öppnar dörrarna för Barnahus för våldsutsatta barn och ungdomar i Stockholm. Det är
det enda i sitt slag i Europa. Där finns personal med specialkompetens från olika myndigheter samlat för att
underlätta, stödja och utreda.
Vi vill öka barnperspektivet på stadens skyddade boenden samt påbörja planering av helt nya lokaler för
Kriscentrum för kvinnor. Vi vill även att elektronisk fotboja ska kunna användas vid fler fall av kontaktförbud.
Vi vill även utvärdera effekterna av straffskärpningen avseende grov kvinnofridskränkning. Om reformen inte
har fått avsedd effekt är vi inte främmande för att skärpa straffen ytterligare.
Vi vill att kvinno- och tjejjourer, som gör omistliga insatser för att erbjuda hotade och våldsutsatta kvinnor
skydd och hjälp, ska få sin långsiktiga finansering säkerställd.
Det är även viktigt att vidareutveckla arbetet med förövarna och bryta destruktiva mönster och förändra
beteende för att undvika brott. Det är viktigt att öka förståelsen och kunskapen både hos förövaren och i övriga
familjen.
Svar förmedlat av: Katarina Eriksson Lönnbring Pressekreterare (M) Stockholm

Folkpartiet
Sthlm

Alltför många Stockholmsungdomar blir utsatta för eller hotade av hedersrelaterat våld och förtryck.
Vi måste fortsätta arbeta aktivt med information och förebyggande arbete inom skolan, och skolan och
socialtjänsten måste samarbeta närmare. All skolpersonal måste veta vilka möjligheter och
skyldigheter man har att se, fråga och anmäla.
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Vi vill stärka resurscentrumet Origo och tillvara den kompetens som finns där ännu bättre.
Socialtjänsten måste öka det uppsökande arbetet på nätet för att snabbt hitta ungdomar som är i behov
av hjälp.
Sommarjobb kan vara en viktig säkerhetsventil för att göra det möjligt för ungdomar som riskerar att
bli bortgifta att stanna i Sverige under loven. Fler ungdomar som behöver bör tilldelas sommarjobb
under hela lovet.
Lagen måste ändras så att socialtjänsten får påbörja en utredning om våld i hemmet utan att
föräldrarna får kännedom om det.
Svar förmedlat av David Ekstrand, biträdande borgarrådssekreterare(FP)

Centerpartiet
Sthlm

Undersökningar visar att alldeles för många i Stockholms stad lever under hedersrelaterat förtryck
och det är absolut inte acceptabelt. Det är viktigt att socialtjänsten verkligen har kunskaper och
verktyg att upptäcka, förebygga och motverka dessa problem.
En hel del har redan gjorts och här är stadens nystartade verksamhet Origo, med många olika
kompetenser samlade under ett tak, mycket viktig. Andra viktiga verksamheter är skyddade boenden,
specifik utbildning för personal inom socialtjänst, skola och familjehem samt god samordning mellan
olika aktörer både inom kommunen och utanför. Även socialtjänsten på nätet är viktig då den
underlättar för människor att söka hjälp.
På regeringsnivå är det bra att det tagits fram en nationell handlingsplan, att man kriminaliserat
stalkning och stärkt skyddet mot tvångs- och barnäktenskap.
Trots alla dessa insatser finns det mycket kvar att göra. Tyvärr finns det fortsatt en stor okunskap
kring de här frågorna, men i förlängningen vill vi att arbetet i Stockholm ska kunna bli en förebild för
övriga kommuner. Från Centerpartiets sida vill vi gärna se en ordentlig utvärdering av gjorda insatser.
Vad har gått bra och vad borde vi satsa mer på? Att motarbeta alla typer av hedersrelaterat våld och
förtryck måste vara prioriterat.
Svar förmedlat av: Albin Ring Borgarrådssekreterare ( C )
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Kristdemokraterna
Sthlm

Hedersrelaterat våld, där kvinnor eller män som inte underordnar sig vissa bestämmelser bestraffas, är en av de
mest extrema former av förtryck. Kristdemokraterna anser att det behövs mer resurser till utbildning kring våld
och hedersrelaterat våld bland personal inom stat, kommun och landsting. Det behövs även fler skyddade
boenden.

Stockholms stads socialnämnd har i mars 2014 antagit Riktlinjer för hantering av ärenden av våld i
nära relationer. Riktlinjerna syftar till att vara ett stöd för handläggare som utreder vuxna personer,
både män och kvinnor, som är utsatta för våld alternativt utövar våld.
Föreslagna riktlinjer omfattar bland annat rutiner för att tidigt upptäcka att någon utsätts för våld i en nära
relation, bemötande av våldsutsatta och våldsutövare samt rutiner för intern och extern samverkan.
Kristdemokraterna vill fortsätta detta viktiga arbete.
Kristdemokraterna har under många år engagerat sig i kampen mot hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap. I
Sverige riskerar 8 500 unga flickor och pojkar att giftas bort mot sin vilja, vilket inte är acceptabelt.
Kristdemokraterna har under lång tid arbetat för en översyn av lagstiftningen i frågor som gäller tvångs- och
barnäktenskap vilket resulterat i att justitieminister Beatrice Ask har beslutat att lämna ett lagförslag där flera
handlingar i samband med tvångs- och barnäktenskap blir brottliga. Även kampen mot könsstympning är en
angelägen fråga för Kristdemokraterna.
Stockholms stad har även tillsammans med Stockholms läns landsting och Polismyndigheten i Stockholms län,
inom ramen för Operation kvinnofrid medverkat till framtagandet av ett länsgemensamt resurscentrum för
hedersrelaterat våld och förtryck, Origo. Stockholms stad är sedan den 1 april 2012 ansvariga för Origo, vilket
är det första av sitt slag i Skandinavien.
På Origo finns kompetensen samlad. Här finns allt på ett och samma ställe: Socialtjänst, polis och landsting.
Där kan man själv få välja vilken myndighet man vill prata med och om det inte finns möjlighet att komma till
Origo får man tips om andra man kan kontakta. Kristdemokraterna stödjer detta projekt helhjärtat och kommer i
alla sammanhang att arbeta för en fortsatt (del)finansiering av Origo.
Även rektorer och skolhälsovården har ett ansvar, dels att utbilda lärare och annan personal i detta angelägna
ämne, dels att ta upp frågan inom skolhälsovården.

Svar förmedlat av Mejke Runström, Borgarrådssekreterare (KD)
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Socialdemokraterna
Sthlm

Socialdemokratin strävar efter ett samhälle där alla människor kan leva i frihet och trygghet. Vi slår
vakt om det öppna samhället, demokratiska värderingar och ömsesidig respekt mellan människor.
Övertygelsen om alla människors lika värde och okränkbarhet är socialdemokratins grundfundament.
Våld i hederns namn är en del av ett större kvinnoförtryck men också en fråga om alla människors rätt
till liv och frihet. Socialdemokratiska regeringar har länge haft starkt fokus på att motverka mäns våld
mot kvinnor och barn. Vi reformerade sexualbrottslagen och skapade nya lagar mot sexköp,
kvinnofridskränkning och människohandel. Vi utvidgade besöksförbudet och ökade skyddet för barn
som bevittnar våld i hemmet. Särskilda barnahus har inrättats. Vi utvecklade myndigheternas
samarbete och satsade på fortbildning inom rättsväsendet och socialtjänst. Kvinno- och
brottsofferjourerna fick bättre möjligheter att verka. Ändå finns det mycket mer att göra för att nå
målet att mäns våld mot kvinnor och barn ska upphöra.
Utgångspunkten för Socialdemokraternas politik mot hedersrelaterat våld och förtryck är att varje
individ har rätt till skydd för sina mänskliga rättigheter, oavsett kultur, religion, traditioner eller
värderingar. Och om detta ska kunna ske effektivt och framgångsrikt krävs kunskap om de specifika
förhållanden, som präglar livet för varje utsatt individ.
Främlingsfientliga grupper tar gärna det hedersrelaterade våldet till utgångspunkt för sin retorik. Det
är ett stort bekymmer, men det får aldrig leda till att samhället väjer från problemen och därmed sviker
dem som drabbas. Alla har samma rätt till samhällets skydd och stöd, oavsett bakgrund eller
livssituation.
Socialdemokraterna är mycket positiva till Origo som är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms läns
landsting, kommunerna i Stockholms län och Polismyndigheten i Stockholms Län. Origo är ett
resurscentrum där flera myndigheter arbetar tillsammans under ett och samma tak. Där finns både
kunskap och spetskompetens om hederskulturen och det hedersrelaterade förtrycket. Origo finns
också som ett stöd för vuxna som möter ungdomar i sitt arbete eller i andra sammanhang. De kan

8

kontakta Origo för att få tips och råd.
Vi vill stärka kvinnojourerna som gör ett viktigt arbete. Vi vill konkret ge stöd till pedagogisk
verksamhet för barn som lever i skyddade miljöer, höja anslaget samt ge kvinnojourerna rimlig
framförhållning genom att göra deras anslag tre-åriga. Vi vill se till att socialtjänstens stöd är inriktat
på hedersproblematiken och att det finns god tillgång till skyddade boende för dem som utsätts för
olika former av hedersvåld och hedersförtryck.
Hedersrelaterat våld och förtryck är i regel avsiktligt, välkalkylerat och har bred acceptans. Det
drabbar främst flickor och kvinnor men det finns även andra grupper som drabbas. Problemets
karaktär medför att gränserna mellan offer och gärningsman blir otydliga. De som medverkar till
förtrycket och våldet kan själva vara utsatta.
Det finns i många fall en koppling mellan hedersrelaterat våld och förtryck och sedvänjor som
barnäktenskap och tvångsäktenskap. I Sverige beräknas ungefär 70 000 unga människor ha
begränsningar när det gäller giftermål och val av partner. Ungdomsstyrelsen bedömer att 8500 unga är
oroliga över att inte själva få bestämma vem de ska gifta sig med.
Nya lagändringar trädde äntligen i kraft den 1 juli 2014 som bland annat innebär att barn inte längre
ska kunna få dispens att gifta sig. Möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap och
tvångsäktenskap begränsas också ytterligare, liksom möjligheten att erkänna äktenskap som ingåtts
utan att båda parterna varit närvarande. Två nya brott infördes, äktenskapstvång och vilseledande till
tvångsäktenskapsresa. Även förberedande gärningar kriminaliseras.
Riksdagen sade också ja till regeringens förslag att godkänna Europarådets konvention om
förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. För att tydliggöra de
hedersrelaterade brottens särart och visa på allvaret vill Socialdemokraterna se ytterligare
lagskärpningar. Bland annat föreslås en tydlig straffskärpningsgrund för brott som har
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hedersrelaterade motiv.
Eftersom brott som begås i hederns namn inte har någon egen brottsrubricering går det inte att mäta
omfattningen genom antalet anmälda brott. Att mörkertalet när det gäller våld i nära relationer är stort
finns väl dokumenterat. Mycket talar för att de speciella omständigheter som råder kring
hedersproblematiken gör att mörkertalet till och med är större för våld eller hot som har koppling till
heder. Det krävs mer forskning på området för att få en mera heltäckande bild över vidden av
hedersproblematiken.
Det behövs en rad olika åtgärder för att motverka hedersvåld och hedersförtryck.
En viktig uppgift är att fortsätta det offentliga samtalet om hedersproblematiken. Det måste vara
tydligt från politiskt håll att problemet existerar och att uppfattningar som har sin grund i
hederskulturen aldrig kan vara accepterade i ett samhälle som har sin grund i mänskliga fri- och
rättigheter och ett jämställt samhälle. Det förebyggande arbetet måste bli bättre. Våra värdegrunder
måste genomsyra möten där människor träffas och samlas. Här har skolan en viktig roll. Myndigheter
och kommuner måste samverka bättre och kunna erbjuda snabb hjälp. För att tydliggöra brottets särart
och visa på dess allvar menar vi att det också krävs lagskärpningar på flera håll.
Varje människa har rätt att forma sitt eget liv. Politikens ansvar är att säkerställa den rättigheten – för
oss alla.
Svar förmedlat av: Sarah Heidenborg Bitr. borgarrådssekreterare (S)

Miljöpartiet
Sthlm

Våld eller hot om våld relaterat till heder eller skam drabbar både flickor och pojkar och även vuxna.
Socialtjänsten ska ges ökade kunskaper att bemöta och hjälpa personer som är utsatta för denna typ av
våld eller hot. F)ör att upptäcka unga som är utsatta krävs ett gott samarbete med stadens skolor. Det
ska finnas tid för samarbete mellan polis och socialsekreterare. Kunskap om hur hedersrelaterat våld
kan upptäckas och förebyggas ska spridas. Nolltolerans mot våld ska gälla.
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Män som har aggressionsproblem, som känner att de kan riskera att använda våld mot sin partner eller
har använt våld ska kunna få hjälp på ett kriscentrum för män. Även kvinnor med aggressionsproblem
ska erbjudas hjälp. Stockholms stads stöd till kvinnojourer och andra organisationer som arbetar för
kvinnofrid ska öka. Miljöpartiet vill starta en verksamhet som angriper våldsproblematik med en
helhetslösning liknande Projektet Karin, som Malmö kommun har tagit fram, där polis, åklagare, vård
och socialtjänst samarbetar.
Miljöpartiet satsar stora resurser på att stärka frivilligorganisationer, kvinnojourer och skyddade
boenden samt på uppsökande verksamhet för att tidigt kunna fånga upp barn i utsatta situationer. Vi
investerar kraftfullt i tidiga och förebyggande insatser, på utbildning i exempelvis normkritik och lika
rätt.
Svar förmedlar av:Elin Odesson, borgarrådssekreterare

Vänsterpartiet
Sthlm

För Vänsterpartiet i Stockholm är det självklart att arbeta aktivt mot det
hedersrelaterade förtrycket och våldet. Det handlar om mänskliga rättigheter,
att alla har rätt att välja sitt eget liv, sin partner och älska den man vill.
jag som skriver detta, Inger Stark, lade den första motionen angående
hedersrelaterat våld, tvång och förtryck i Stockholms kommunfullmäktige år
2001. I motionen listade jag upp vilka åtgärder som var nödvändiga, bland annat
en hearing i fullmäktige med inbjudna experter på frågan, förslag på utbildning
för alla som arbetar med barn och ungdomar och särskilda handlingsplaner för
förskolan, skolan och socialtjänsten. När Vänsterpartiet fick posten som
socialborgarråd 2002, Margareta Olofsson, genomfördes hearingen och några
utbildningar.
Vi ska självklart fortsätta det här arbetet. det har gjorts en kartläggning i
Stockholm som fortfarande är aktuell, den ska följas upp. Vi måste ha
utbildningar för all personal inom förskolan, skolan och socialtjänsten.
utbildningar som ska vara obligatoriska och som ska följas upp med
vidareutbildningar. det finns ett hedershus i Stockholm, inom socialtjänsten,
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där kompetens i frågan finns samlad. Det är en viktig satsning som ska finnas
kvar och som ska ges ytterligare resurser.
Det behövs mer pengar avsatta i budget, bra mycket mer pengar än vad som finns
nu. Vänsterpartiet har varje år avsatt pengar i våra skuggbudgetar. Vi driver
kravet att området våld i nära relationer, där det hedersrelaterade våldet
ingår, ska vara en egen verksamhet inom socialtjänsten, med en egen budget. Det
är viktigt så att inte pengar tas från annan viktig verksamhet. Det hedersrelaterade våldet, tvånget och
förtrycket är fortfarande en prioriterad fråga för oss.
Svar förmedlat av: Inger Stark,, ledamot i Stockholms kommunfullmäktige (V).
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Svar från partierna i Göteborg
Partier
Moderaterna
Gbg

Svar


Staden ska samarbeta med såväl kommunala som privata hyresvärdar för att hjälpa personer
som utsatts för hedersrelaterat våld att ordna ett nytt boende.



Göteborg ska erbjuda temporära boendeplatser för uthyrning till personer som utsatts för
hedersrelaterat våld i väntan på ett nytt permanent boende.



För att nå fler utsatta personer vill Moderaterna att det införs ett virtuellt center så att personer
som t ex inte har möjlighet att lämna det egna hemmet kan söka hjälpa vi internet.



Vi vill också se en samverkan mellan polis och socialtjänst där målet är att tillhandahålla en
stödperson till personer som utsatts för hedersrelaterat våld. Stödpersonen ska finnas till hands
för den utsatta personen innan, under och efter rättsprocessen. Olika former av stöd ska
erbjudas och det kan exempelvis vara att hämta personliga tillhörigheter i bostaden man delat
med förövaren eller förklara rättsprocessen och dess olika steg.



Vidare vill vi se ett utökat stöd till frivilligorganisationer inom trygghetsområdet, som t ex
kvinnojourerna. Vi vill öka bidragen och ge flerårsbidrag för att organisationerna långsiktigt
ska kunna planera sin verksamhet.

Svar förmedlat av Jessica Tengeland Stadssekreterare (M)

Folkpartiet
Gbg

Från Göteborgs sida driver vi frågan om att motverka hedersvåld framför allt genom den nämnd som
heter Sociala Resursnämnden, som är den nämnd som samlar kompetens, kunskap, inom olika delar
av det sociala området. Vi lyfter särskilt vikten av ett tydligt barnperspektiv och det ska gå igen i alla
frågor. Det handlar om mer forskning, kvalificerade utvärderingar av det sociala arbetets resultat,
kvalitet och effektivitet och att den sociala resursnämnden också får ett sammanhållet ansvar, då vi i
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Göteborg idag har socialkontoret ute på våra tio stadsdelsnämnder. Att bygga nätverk - både inom
olika förvaltningar i staden och med föreningar och organisationer som verkar i staden bidrar till fler
"inspel" och ökad kompetens. Samma sak när det gäller samverkan mellan socialtjänst, polis och
skola. Det måste fungera i kontakten dem emellan för att man tidigt ska upptäcka om det är någon
som finns i riskzonen för hedersvåld och hedersförtryck.
Vi skriver också på andra ställen - exempelvis i vårt budgetförslag för 2015 (som Alliansen lagt
gemensamt men som röstats ned av S, V och MP i kommunfullmäktige i juni) - att vi vill satsa på
föreningssamverkan och ge mer pengar till kvinnojourerna. Det är för övrigt samma besked som
Alliansregeringen gav i veckan om att trygga de långsiktiga möjligheterna för kvinnojourernas
verksamhet. Vi har i vår budget lagt 5 miljoner kronor mer på just kvinnojourerna. Det är viktigt att
inte se hedersförtryck isolerat utan att i stället se att allt det förebyggande arbete som finns i staden i
skola, olika vårdcentraler, fritids, med socialkontor och polis, att det arbetet och det nätverket fungerar
- oavsett vilken risken är. Det, tillsammans med en utökad kompetens (som vi måste ha!) för att bättre
förstå vad som ligger bakom hedersförtryck, gör att det blir lättare att tidigt upptäcka och - om inget
annat finns att göra - med stöd till kvinnojourerna och med utökat polisiärt stöd, skydda de utsatta
människorna. Vi måste också vara öppna för att hedersvåld kan förekomma inte enbart mot kvinnor
utan även mot män, i homofoba sammanhang. Därför gäller det att också bygga upp en kompetens
kring mångfaldsfrågor och hur en utsatt människa på bästa sätt ska kunna stöttas - oavsett skäl.
Svar förmedlat av Stefan Landberg stadssekreterare (FP)

Kristdemokraterna
Gbg

Att alla människor är unika, och har ett lika och okränkbart värde är Kristdemokraternas
grundläggande princip. Alla människor har rätt att själva styra över sitt liv och sina livsval. Dessa
värderingar ska vara grundläggande i samhället. Hedersrelaterat våld, där kvinnor eller män som inte
underordnar sig vissa bestämmelser bestraffas, är en av de mest extrema formerna av förtryck. Vi ser
mycket positivt på att Riksdagen på vårt och Alliansens initiativ nu förbjudit barn- och
tvångsäktenskap.
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Det behövs mer resurser till utbildning kring våld och hedersrelaterat våld bland personal på alla
nivåer, men som kommun kan Göteborg särskilt rikta in sig på skolpersonal och socialsekreterare. En
av Göteborgs stadsdelar, SDN Östra Göteborg, har arbetat fram ett handlingsprogram mot våld i nära
relationer och nu jobbar med att implementera det. Hedersrelaterat våld och förtryck är en del av detta
handlingsprogram. Handlingsprogrammet ska implementeras och sedan följas upp i alla stadsdelens
verksamheter, inklusive kultur- och fritidsområdet och funktionshinderverksamheten. Personalen
behöver kompetensutveckling och ökad kunskap om arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och
också konkreta verktyg och rutiner hur man ska jobba för de personer som utsätts för hedersrelaterat
våld och förtryck.
För att hjälpa den som utsätts för våld och förtryck ur situationen behövs det också fler skyddade
boenden, vilket i dagsläget är en fråga som är nära relaterad till bostadsbristen. Att fortsätta göra
regelförenklingar för bostadsbyggen är därför viktigt även ur det här perspektivet, och Göteborgs
kommun måste bli betydligt bättre på att ta fram byggplaner.
Det är också väldigt viktigt att fortsätta satsa på kvinnojourer, både nationellt och lokalt. I
Kristdemokraternas och Alliansens budgetförslag i Göteborg ökar vi stödet till kvinnojourer, och
nationellt har regeringen ökat de statliga bidragen till organisationer som arbetar med våldsutsatta
kvinnor.
I arbetet mot det hedersrelaterat våld och förtryck kan också civilsamhället bidra med mycket.
Organisationer, som till exempel BRIS, Fryshuset med flera, spelar en mycket viktig roll i detta
arbete. Kristdemokraterna kämpar för civilsamhället och har bland annat drivit igenom avdragsrätten
för bidrag till föreningar, bland annat. Vi vill också möjliggöra att bidrag till fler organisationer kan ge
skatteavdrag, för att stärka föreningar och organisationer som gör ett otroligt viktigt arbete.
Svar förmedlat av: Hampus Hagman Politisk sekreterare/pressanvarig (KD)
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Socialdemokraterna
Gbg

.Vi menar att Socialtjänsten ska utveckla sitt arbete med hedersproblematik och att bättre tillgång till
skyddat boende ska finnas för dem, som har utsatts för olika former av hedersvåld eller
hedersförtryck.
I Göteborg ingår socialdemokraterna i den politiska majoriteten. Tillsammans med Länsstyrelsen och
Västra Götalandsregionen driver Göteborgs Stad Dialoga - ett kompetenscentrum om våld i nära
relationer som är en resurs för kommunanställda som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som
lever med våld i nära relationer. Sex kommuner i Göteborgsregionen förutom Göteborg har
samarbetsavtal med Dialoga - Ale, Härryda, Kungälv, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn och
Öckerö.
Dialoga finns för att:
- de som lever med våld ska få bättre stöd och skydd
- öka kunskapen om våld i nära relationer i kommunerna
- öka kompetensen hos de kommunanställda så att de i sin tur förbättrar stödet och hjälpen till de
utsatta
- synliggöra våldet och visa hur det drabbar barn, kvinnor och män
Dialoga erbjuder bl.a. basutbildningar om våld och förtryck i nära relationer med påbyggnad om
hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningar riktas mot anställda inom alla delar av våra
förvaltningar - socialtjänst, förskola, skola, äldreomsorgen mm.
Dialoga genom även konferenser/seminarier samt driver nätverk för samverkan mot våld och
spridning av forskningsrön.
Göteborgs Stad har därtill en brottsofferjour i egen regi. Vi har avtal med Gryning AB - ett
samhällsnyttigt bolag inom hem för vård eller boende som ägs av Västra Götalandsregionens
kommunalförbund - för att snabbt kunna erbjuda annat boende om så behövs.
Svar förmedlat av: Anders Nilsson Stadssekreterare (S)
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Miljöpartiet
Gbg

Miljöpartiet i Göteborg har aktivt arbetat med att stärka mänskliga rättigheter under mandatperioden,
och har det politiska rotelansvaret för MR-frågor i stadens rödgröna samverkan. Det är viktigt att höja
kunskapen om mänskliga rättigheter genom att exempelvis arbeta utifrån Konventionen om mänskliga
rättigheter och Barnkonventionen. Detta vill vi ska ligga till grund för stadens alla verksamheter. För
oss startar arbetet mot det som kallas hedersrelaterat våld och förtryck med ett aktivt arbete mot
diskriminering och rasism, med att stärka de mänskliga rättigheterna. (Vi pratar också om
skamrelaterat förtryck – begreppet ”skam” är en bättre benämning än ”heder”, eftersom heder syftar
till något positivt, hedersvärt. Samtidigt är begreppet ”heder” etablerat vilket gör att vi använder oss
av en kombination av begreppen.) Vi har också lagt särskilda resurser till Göteborgs rättighetscenter
och ökat stödet till föreningar för integrationsfrämjande arbete.
Miljöpartiet anser att det är viktigt att staden tar det ansvar som krävs för att skydda människor som
utsätts för skam/hedersrelaterat våld och förtryck. Idag finns den västsvenska portalen
www.valdinararelationer.se som är ett resurscenter för personer som utsätts för våld i nära relationer.
Inom ramen för denna samverkar Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum för
våld i nära relationer och Länsstyrelsen Västra Götaland. Vi vill öka kompetensen kring att
hedersrelaterat våld och för detta bland annat stärka samverkan inom Dialoga, kunskapscentrum om
våld i nära relationer, som utbildar kommunanställda som möter barn, kvinnor och män som lever
med våld. Under förra året fick Dialoga medel från Länsstyrelsen för att sprida kunskap om
skam/hedersrelaterat våld och förtryck till kommunanställda. Dialoga har bland annat genomfört
utbildningar och arrangerat en konferens. Dialoga har också utökat sin utbildningspärm med ett nytt
avsnitt om hedersrelaterat våld. Detta arbete vi vill ska stärkas framöver.
Staden har tidigare antagit en handlingsplan mot våld i nära relationer, och vi ser att det behövs ett
vidare utvecklingsarbete för att bland annat öka kunskapen inom hedersrelaterat våld och förtryck. I
samband med det initierade Miljöpartiet i kommunstyrelsen ett tilläggsuppdrag att för att utveckla
kompetens kring bland annat detta, som också bör omfatta tvångsgifte. I vårt kommunala
handlingsprogram för nästa mandatperiod säger vi också att vi vill genomföra en handlingsplan mot
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prostitution och människohandel.
Vi vill också stödja och stärka kvinnojourerna. Fler icke-biståndsbedömda platser ska tas fram, och
även papperslösa kvinnor ska garanteras plats. Det är också viktigt för oss att utveckla
språkkompetensen i staden så det blir lättare att söka hjälp på sitt eget språk. Det är också viktigt att
utveckla dialogen mellan hem och skola. Miljöpartiets jämställdhetskommitté har också föreslagit ett
myndighetsuppdrag för att kartlägga och utvärdera de metoder som finns för att förebygga och
motverka skam/hedersrelaterat våld, samt att identifiera riskfaktorer. Ett sådant uppdrag skulle också
kunna bidra till ett bättre utvecklingsarbete på kommunnivå.
Svar förmedlat av: Kristina Körnung, Stadssekreterare (MP)

Vänsterpartiet
Gbg

Våldet mot kvinnor är ett av samhällets största problem. Det tar sig olika uttryck, men har allt som
oftast det gemensamt att det är män som är förövaren. I Göteborg vill Vänsterpartiet öka kunskapen
om ämnet i bred bemärkelse. Det hedersrelaterade våldet är en del av det strukturella kvinnoförtrycket
även om det förekommer att även män blir offer. Det är viktigt att kommunen i arbetet inte osynliggör
männens utsatthet och roll som både offer och förövare. Vi vill att personal särskilt inom skola, fritid
och socialtjänst får ökad kompetens inom området för att tidigt kunna se varningssignaler hos så väl
offer som förövare. Det är viktigt att kunskapsinhämtningen på området sker löpande för att bilden av
företeelsen inte fastnar i gårdagens uttryck. I skolan ska elever delta i normkritiska diskussioner. Vi
vill ha könsseparatistiska insatser där tjejerna praktiserar feministiskt självförsvar och killar ges tid att
tillsammans reflektera över könsmaktsordningen och sin egen roll i den.
När det gäller arbetet med offer för hedersrelaterat våld behöver boendesituationen så väl i det akuta
skedet som långsiktigt ses över. I vissa fall fungerar de ordinarie kvinnojourerna i andra fall behöver
det till mer situationsanpassade lösningar. Kvinnojourernas roll är dock oerhört viktig och
finansieringen av dessa bör öka och göras mer långsiktigt.
Svar förmedlat av: Johan Svensson Stadssekreterare (V)

18

Vägvalet
Gbg

Vårt svar på er viktiga fråga är ja. 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.
Svar förmedlat av
Theo Papaioannou, Partiledare, Vägvalet

Sverigedemokraterna
Gbg

HAR EJ LÄMNAT SVAR PÅ IMH:S FRÅGA
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Svar från partierna i Malmö
Partier
Moderaterna
Mö

Svar
Anja Sonesson, kommunalråd (M), har under mandatperioden skrivit 2 motioner gällande hedersförtryck.
En där hon föreslår att kommunen ska genomföra en oberoende kartläggning av hur utbredd problematiken är
i Malmö. Detta för att kunna rikta rätt åtgärder.
Den andra motionen handlar om ett inrättande av ett "hedershus" där all samlad kompetens, både kring det
förebyggande arbetet samt akuta åtgärder osv finns tillgängligt. Som ett resurscentrum mot hedersförtryck.
Dessa två motioner ligger till grund för vårt partis arbete med dessa frågor.
Svar förmedlat av Linda Simonell Wirje, politisk sekreterare (M)

Folkpartiet
Mö

Det finns flera insatser som Folkpartiet i Malmö anser måste prioriteras när det gäller arbetet med hedersförtryck.

Socialdemokraterna
Mö

Malmö styrs av Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I Malmö arbetar vi på bred
front för att hjälpa personer som är utsatta för hedersförtryck och våld. Ett arbete som inte minst kräver
förebyggande insatser men också hjälp och stöd till de kvinnor, män och HBTQ-personer som utsätts. I vår nya
Plan för kvinnofrid – Mot våld i nära relation betonas också rätten till hjälp för personer utsatta för hedersförtryck
och våld.
Vad görs i Malmö i dag?
Flera ideella organisationer arbetar aktivt med hedersproblematiken. Några, exempelvis Kvinnojourerna och

1, Folkpartiet vill ge kvinnojourer utökade medel i sitt arbete.
2, Folkpartiet vill möjliggöra 3års budgetar för kvinnojourer, så att de kan bättre planera sitt arbete.
3, Folkpartiet vill se bättre samarbete med kommunala och fristående organisationer som arbetar mot
hedersförtryck.
4, Folkpartiet vill se bättre samarbete mellan kommuner när det gäller hjälpa utsatta för hedersförtryck.
Svar förmedlat av: Magnus Hulthe Andersson Politisk Sekreterare/Ombudsman (FP)
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TänkOm, tar emot kvinnor över 18 år i boendena, samtliga föreningar bedriver olika former av förebyggande
arbete. Detta arbete är värdefullt då det kan kännas lättare för ungdomarna att vända sig till någon som inte
representerar en myndighet. Malmö stödjer arbetet genom organisationsbidrag, flera föreningar får även bidrag till
sin verksamhet från Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Allmänna arvsfonden. För 2013 beviljade Malmö 3,7
miljoner kronor till föreningar som arbetar inom området våld i nära relation – det vill säga kvinnojourer,
Fryshuset, Tjejjouren, RFSL-rådgivningen, HOMA; Enter, Internationella kvinnoföreningen med flera. En summa
som ökades lite för 2014. Stödet till föreningar aktiva inom området är viktigt och något vi kommer att fortsätta
prioritera.
Plattform Malmö bedriver sedan september 2012 ett projekt som är delfinansierat av Länsstyrelsen i Skåne län. Ett
projekt som är beviljat medel från Länsstyrelsen för att fortsätta fram till september 2014. Projektets syfte är att
öka kunskapen hos personalen om hedersförtryck och våld för att hitta metoder och verktyg som ska kunna
användas i arbetet med flickor och pojkar i åldern 12- 25 år, och deras familjer. Ytterligare ett syfte är att förbättra
insatserna genom att utöka samarbetet mellan olika enheter, verksamheter och organisationer som möter
målgruppen. Kommande år kommer fokus att vara på att arbeta förebyggande och ge ett direkt stöd till utsatta
ungdomar.
Malmö stad erbjuder ett flertal verksamheter till stöd och skydd för de som är utsatta liksom stöd, behandling och
påverkan av förövarna. Kriscentrum Malmö boende heder är särskilt riktad till flickor och unga kvinnor i åldern
16-22 år som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och som har skyddsbehov. Koncept Karin innebär att de
som gör en polisanmälan får erbjudande om psykosocialt stöd från kommunen parallellt med brottsutredningen.
Kriscentrum för barn och ungdomar som samordnar insatserna mellan socialtjänsten och rättsväsendet och
erbjuder behandling för barn och föräldrar. Samtalsmottagningen ger stöd, rådgivningen och behandling till
personer över 18 år, och deras barn, som själv söker hjälp och som inte vill polisanmäla. Utöver att vara ett stöd
till enskilda personer har alla verksamheter i uppdrag att stödja andra verksamheter i Malmö, genom utbildningar
och konsultativ funktion. På Plattform Malmö finns flera verksamheter som kan komma i kontakt med målgruppen
såsom Familjeteamet, Stödcentrum, Socialarbetare för unga, Socialsekreterare på Polisen, Multisystemisk terapi
(MST-teamet), Ungdomstjänst, Soctanter på nätet samt chatten.
Hur vill vi arbeta vidare?
Vi ser skäl till att ha ökat fokus på frågan om heder även om vi är stolta över alla de verksamheter som Malmö
erbjuder stöd i dag. Vi ser ett behov av att utveckla arbetet med personer som lever i en hedersmiljö vad gäller
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metodutveckling. Kompetenscentrum för våld i nära relation som startas i Malmö under året kommer att ge
basutbildningar inom området våld i nära relation men skulle även kunna bidra med fördjupade utbildningar kring
till exempel hedersförtryck och våld.
Det förebyggande arbetet är av stor vikt och vi ser att det behövs ökad kunskap hos yrkesgrupper som på olika sätt
kommer i kontakt med de som är utsatta. Det bedrivs projekt som syftar till att öka kunskapen hos bland annat
personal inom skolan om hedersförtryck och våld. En viktig fortsättning på det arbetet måste vara att utveckla
effektiva informationskanaler om var ungdomarna kan få stöd är centralt och i detta arbete bör ungdomars
erfarenheter och synpunkter tas tillvara. De som möter ungdomarna som växer upp i hedersmiljö behöver kunskap
och stöd vilket också är en viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet. Barnen och ungdomarna behöver
uppmärksammas och de som möter dem behöver veta hur de ska agera.
HBTQ-personer som lever i en hederskontext utsätts för dubbelt förtryck utifrån sin sexuella läggning och
könsidentitet. Homo- och bisexuella personer kan riskera våld, hot och utfrysning av sina familjer och släktingar.
Det är viktigt att socialsekreterare har kunskap om HBTQ och tar den enskildes oro på allvar när hon eller han
berättar om sin utsatthet.
Vi kommer också fortsätta följa arbetet med att starta ett hedersnätverk i Malmö stad i samarbete med utvalda
gymnasiesärskolor inom kommunen. Det handlar om att höja kompetensen, handlingskraften och skapa nätverk
mellan yrkesverksamma/myndigheter som möter unga med intellektuell funktionsnedsättning som riskerar
och/eller utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.
Svar förmedlat av Zinaida Kajevic (S) Malmö

Miljöpartiet
Mö

Miljöpartiet ser hedersrelaterat våld som ett stort samhällsproblem, som vi måste bekämpa. Det förebyggande
arbetet för att minska hedersrelaterat våld går inte att överskatta, exempel på detta är samverkan mellan skola och
föreningar i syfte att ompröva och förändra förtryckande attityder. Den viktigaste åtgärden för oss som kommunal
aktör, är att vi har personal inom skolan och i socialtjänsten som har tillräckliga förutsättningar att kunna vara
observanta och upptäcka hedersförtryck. Inom skolan ser vi behov av att stärka elevhälsovården. Med fler personal
i skolan, som inte enbart är lärare, så kan vi tidigare upptäcka fler elever som har olika typer av problem, varav
detta kan vara ett. När det väl upptäckts är det avgörande att kompetent personal tar vid och att det sker en
samverkan mellan tex kurator, polis, kvinnojour, socialhandläggare med flera. De som utsätts behöver också känna

22

trygghet och därför är det viktigt att stärka kvinnojourer och andra verksamheter som skyddar både kvinnor och
män.
Svar förmedlat av Rasmus Ling,Malmö (MP)

Vänsterpartiet
Mö

Jämställdhet överallt
För Vänsterpartiet Malmö är det viktigt att se hur våld mot kvinnor och barn är en maktutövning och den yttersta
konsekvensen av ett ojämställt samhälle. Därför är det viktigt att arbeta för jämställdhet överallt i kommunen. Att
arbeta förebyggande och för att öka jämställdheten är centralt för att också komma åt problematiken med våld,
kontroll, hot om våld, och dess olika utryck, där våld i hederns namn är ett av dessa. Våld i nära relationer är en av
de yttersta konsekvenserna av vårt patriarkala samhälle. Alla kommunens förvaltningar måste därför ha kunskap
om denna fråga för att de ska kunna agera förebyggande och uppmärksamma när någon blir utsatt.
Därför har vi en politik och har jobbat för jämställdhet överallt, tex genom jämställdhet och genuspedagogik i
skolan, jämställdhet i fritiden, mötesplats för HBTQ-unga, ett feministiskt perspektiv på bostadsmarknaden – du
måste ha möjligheten att kunna lämna en destruktiv relation, se över jämställdhet inom socialtjänsten och ett arbete
med att höja kvinnors löner. Under mandatperioden har vi också sett till att höja stödet till kvinnojourerna och att
även papperslösa kvinnor ska ha stöd undan våld i nära relationer. Mer om kommunens arbete med jämställdhet i
alla verksamheter hittar du här http://www.malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Jamstalldhet.html
Kunskap och förebyggande arbete
Viktigt i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld mot HBTQ-unga, hedersrelaterat våld är kunskap och
förebyggande arbete. Detta lyfts också fram i förslaget till handlingsplan mot våld i nära relationer som just nu är
ute på remiss. I denna lyfts också hedersrelaterat förtryck här:
http://www.malmo.se/download/18.5bb0a05f145db1bc43d84b4/1401865717125/Plan+f%C3%B6r+kvinnofrid++
mot+v%C3%A5ld+i+n%C3%A4ra+relation.pdf )
Våldets olika uttryck måste också mötas med olika insatser, och kompetens om dessa behövs. Därför är satsningen
på ett kompetenscenter viktigt. Kompetenscentrum mot våld i nära relationer erbjuder bas-, fördjupnings- och
spetskompetensutbildningar i ämnet våld i nära relationer till anställda inom de kommuner i Skåne som valt att
ingå i verksamheten.
Olika aktörer, frivilligorganisationer och myndigheter behöver samverka. Olika grupper har olika stödbehov och
olika möjligheter att ta emot hjälp. Mer differentierade stödformer anpassade till olika individers förutsättningar
och förmågor behövs. Vi behöver se både det gemensamma i kontroll utövningen och makten som är grunden för
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våld i nära relationer – men möta det utifrån varje enskild individs behov.
Mer resurser
För att kunna genomföra ett aktivt arbete, såväl akut som förebyggande och kompetensspridning krävs det mer
resurser. Det innebär att det behöver bli fler anställda i vår välfärd, det förbättrar arbetsmiljön och höjer kvalitén.
Och ger oss bättre förutsättningar att både, se, förebygga och åtgärda våld i nära relationer och dess olika former.
Då krävs det att vi prioriterar vår gemensamma välfärd istället för skattesänkningar och att skattepengar försvinner
som vinst till privata företag. Vi vill också se ett långsiktigt och ökat stöd till frivilligorganisationer som tex
tjejjouren och inrätta ett särskilt bidrag för att stödja organisationer som arbetar för kvinnors organisering.
Vi driver bland annat:
Kommunen ska aktivt arbeta med att avslöja och agera mot diskriminering i sin egen verksamhet.
Kommunen ska stödja organisationer som arbetar mot diskriminering och de som organiserar rasifierade
grupper samt inrätta ett bidrag för kvinnors organisering.
Jämställdhet i all kommunalverksamhet
Vård och omsorg ska drivas i offentlig regi fri från vinstintressen.
Satsningar görs på personalen, såväl i ökat antal som på bra utbildning och arbetsmiljö.
Det finns en hög kvalitet på tolkar.
Asylsökande och papperslösa ska erbjudas vård och omsorg.
Stärka socialtjänstens roll i samhällsplaneringen.
Kommunen ska ha ett aktivt arbete mot våld i nära relationer.
Kvinno- och tjejjourerna ska få mer resurser för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor.
Skolan har ett stort ansvar i att arbeta mot mobbning, diskriminering, rasism, sexism och homofobi. Vi vill
att skolans mångfaldsplaner ska bli mer betydelsefulla och leda till förändring av verksamheten.
Vi vill satsa på elevhälsan
Svar förmedlat av Martina Skrak (V)

Sverigedemokraterna
Mö

Jag vill börja med att säga att Sd-Malmö stödde en motion i Malmö kommunfullmäktige, om att utreda problemen
med hedersrelaterat våld i vår stad. Sverigedemokraterna fann det, precis som moderaterna, lämpligt att uppdra åt
Malmö Högskola att försöka kartlägga omfattningen och komma med förslag till åtgärder. Denna motion röstades
ner av den styrande majoriteten (S, V och Mp) trots en vädjan från riksföreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime”
om att ge bifall åt motionen. Vi har även lämnat in en motion om en kartläggning kopplat till könsstympning.
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Vi finner det mycket tragiskt att man från de styrande i Malmö inte vill kännas vid att hedersrelaterat våld
existerar. Varför så är fallet vet vi inte, då man inte motiverar sina beslut. Men gissningsvis hänger det samman
med att man under inga omständigheter får associera hitkomna migranter med något negativt.
Vi finner det således svårt att driva frågor rörande hedersrelaterat våld, då vi inte har en klar bild om hur pass
omfattande problemen är och ständigt bemöts av tystnad eller rasist stämpeln.
Även om vi haft mer information skulle arbetet, mot hedersrelaterat våld, förmodligen vara ytterst svårt. Detta då
det enligt vår uppfattning är en stark social struktur/kultur, hos vissa grupper av människor. Det är inte bara en
dominant man bakom våldet, utan även en mamma, bröder, systrar och övrig släkt. Hur man bryter en sådan
struktur/kultur utan att slå sönder en familj eller släkt har vi inget svar på. Vi har full förståelse för att det i många
fall kan vara omöjligt för en individ, oavsett kön eller ålder, att ta sig ur detta utan att hela det sociala umgänget
och tryggheten rasar ihop.
Samtidigt så skördar denna struktur/kultur uppenbarligen liv och ställer till med elände, varför det måste
motarbetas. Sverigedemokraterna kommer i Malmö att fortsätta verka och stödja förslag som avser kartlägga och
kommer med förslag till åtgärder, mot det hedersrelaterade våldet.
Vi studerar IMH:s hemsida och följer utvecklingen och tar del av era råd och kunskaper gällande hedersrelaterat
våld. Vår förhoppning är att man inom en snar framtid mer aktivt skall kunna arbeta mot hedersrelaterat våld, på
ett för inblandade individer och familjer konstruktivt och verkningsfullt sätt.

Sveriges Pensionärers
Intresseparti
Mö

Svar förmedlat av: Magnus Olsson, kommunalråd (Sd)
HAR EJ SVARAT PÅ IMH:S FRÅGA

