INFÖR VALET TILL
EUROPAPARLAMENTET

Om partiernas syn på insatser för att stärka
EU:s arbete mot hedersbrott och hedersförtryck
En redovisning av tio partiers och deras toppkandidaters svar på
tre frågor om EU och arbetet mot hedersbrott och hedersförtryck
Institutet Mot Hedersförtryck/IMH
0702 97 76 14 epost: heder.imh@gmail.com Plusgiro: 58 70 81-1 Hemsida: http://www.institutetmothedersförtryck.se/

INFÖR VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 25 MAJ 2014
Partiernas syn på insatser för att stärka EU:s arbete mot hedersbrott och hedersförtryck
Information om IMH:s frågor och partiernas svar
Institutet Mot Hedersförtryck har i brev till tio partier och deras två toppkandidater ställt följande frågor om EU och arbetet mot
hedersbrott och hedersförtryck:
1. Vilka initiativ tänker du och ditt parti ta i Europaparlamentet för att EU:s arbete mot hedersbrott och hedersförtryck ska bli bättre?
2. Vad anser du och ditt parti att EU och dess olika organ kan och bör göra under de närmaste fyra åren för att motverka hedersbrott och
hedersförtryck?
3. Vilka initiativ vill du och ditt parti, att Sveriges regering ska ta på EU-nivå för att arbetet mot hedersbrott och hedersförtryck ska stärkas i
Europa och världen?
De partier som tillfrågats är: Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Miljöpartiet, Sverige demokraterna, Piratpartiet och Feministiskt Initiativ. Samtliga dessa partier har besvarat frågorna. Ursprungligen önskades
svar från partiernas två toppkandidater. Svaranden har dock varierat mellan att annan partiföreträdare eller bara en eller båda kandidaterna svarat.
Mot bakgrund av detta har IMH valt att presentera alla svaren samlat som: ”partiernas och toppkandidaternas svar”. Partiernas svar presenteras
i en ordning med regeringspartierna först, oppositionspartierna därefter och sist två ” icke riksdagspartier”
IMH är ett icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst helt obundet institut vars mål är: att bidra till en kvalitativ höjning av kunskap och
kompetens om alla aspekter av hedersproblematiken och därmed förstärka arbetet mot denna människorättsvidriga företeelse. Med inhämtning av
svar på några viktiga frågor har IMH bara velat höja kunskapen hur olika partier står när det just gäller just EU:s arbete mot hedersförtryck. Mot
bakgrund vår partipolitiska neutralitet är det inte IMH:s uppgift att recensera eller analysera/kritisera de olika partiernas svar och ståndpunkter.
Denna uppgift överlämnar vi gärna till läsarna.
För IMH är det helt centralt, att alla möjliga arenor används för att stärka det konkreta arbetet mot hedersbrott och hedersförtryck. Europaparlamentet och andra EU institutioner är sådana möjliga arenor. Vid IMH: s genomgång av partiernas svar har därför särskilt eftersökts vad
de olika partierna vill göra rent konkret på denna europanivå. IMH: s tips till läsarna är därför, att göra en liknande sökning efter just
förslag och tankar om konkreta insatser i de olika partisvaren.
Lasse ”kurator” Johansson
Verksamhetsledare/IMH

REDOVISNING
IMH: s frågor till tio partier
och deras toppkandidatera i
EU-valet

Partiernas och toppkandidaternas svar
Moderata Samlingspartiet
Toppkandidater: Gunnar Högmark och Christofer Fjellner

1. Vilka initiativ tänker du
och ditt parti ta i Europaparlamentet för att EU:s
arbete mot hedersbrott och
hedersförtryck ska bli bättre?

SVAR Det som kallas hedersrelaterad brottslighet har inte någon plats i ett demokratiskt samhälle. Vi är ett parti som bygger på
tanken om individens frihet och alla människors rätt att forma sina egna liv. Därför måste åtgärderna mot dessa brott fortsatt
förbättras, så att fler anmälda brott kan leda till åtal och fällande dom med straff som står i proportion till brottets allvar. Vi vill
fortsätta och utveckla det samarbete som idag finns mellan medlemsstaterna för att såväl bli bättre på att skydda offer för hedersbrott
som att bekämpa brotten i sig. Det handlar bland annat om att se till att besöksförbud kan gälla i andra EU-länder och att samarbeta
för att bli bättre på att tillvarata bevismaterial. Kunskaperna om hedersförtryck behöver även öka, här är EU-samarbetet ett viktigt
verktyg för att belysa dessa frågor och utbyta erfarenheter om hur de kan bemötas.

2. Vad anser du och ditt parti
om att EU och dess olika
organ kan och bör göra under
de närmaste fyra åren för att
motverka hedersbrott och
hedersförtryck?

SVAR Vi moderaterna driver starkt frågor om mänskliga rättigheter inom EU, såväl i Europaparlamentet som i Ministerrådet, vilket
även inkluderar hedersförtryck.
Hedersbrott riktas ofta mot kvinnor, och därför är det viktigt att fler medlemsländer tillträder Europakonventionen om förebyggande
och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. I Sverige håller vi just nu på att anpassa vår lagstiftning så att den är i linje
med konventionen.
Vi vill fortsätta att verka för att öka kunskaper utbyta erfarenheter, men vi anser att lagstiftning inom detta område fortsatt bör vara
en nationell kompetens. På det nationella planet genomför vi en rad lagändringar i syfte att motverka dessa problem, nu senast genom
att föreslå en lagändring för stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

3. Vilka initiativ vill du och
ditt parti, att Sveriges
regering ska ta på EU-nivå
för att arbetet mot hedersbrott
och hedersförtryck ska
stärkas i Europa och världen?

SVAR Vi kommer att upprätthålla vår position som en stark röst för mänskliga rättigheter, såväl i Europa som i resten av världen.
Detta tar sig uttryck på flera olika sätt, i Sverige bland annat genom vår biståndspolitik. Utöver frågor om mänskliga rättigheter
generellt så har vårt biståndsarbete ett särskilt fokus på våld mot kvinnor, som ofta är dem som blir utsatta för hedersbrott. Våra
svenska biståndsprioriteringar genomsyrar även vårt arbete med biståndsfrågor inom EU.

IMH:s frågor:

Folkpartiet
Toppkandidater: Marit Paulsen och Cecilia Wikström

1. Vilka initiativ tänker du
och ditt parti ta i Europaparlamentet för att EU:s
arbete mot hedersbrott och
hedersförtryck ska bli bättre?

SVAR Folkpartiet vill stärka det polisiära samarbetet i EU för att skapa en sorts europeiskt FBI för att komma åt den
gränsöverskridande brottsligheten. Ett starkare rättsligt samarbete skulle också underlätta arbetet mot hedersbrott och hedersförtryck
där offret bor i ett land men utsätts för hot eller påtryckningar om att åka till ett annat. Vi driver även att EU måste skärpa
bevakningen av hur fundamentala fri- och rättigheter respekteras i EU:s medlemsländer. Om ett land är passivt inför hedersrelaterade
brott är det en kränkning av offrets grundläggande mänskliga rättigheter, bland annat rätten till privatliv.

2. Vad anser du och ditt parti
om att EU och dess olika
organ kan och bör göra under
de närmaste fyra åren för att
motverka hedersbrott och
hedersförtryck?

SVAR Se ovan. Vi vill ge mer resurser och befogenheter till EU:s polissamarbete och åklagarsamarbete. Vi vill också ha ett mycket
tydligare system för den löpande tillsynen av hur de mänskliga rättigheterna respekteras i EU-länderna. Ett bra exempel som blivit
verklighet under den gångna mandatperioden är den europeiska skyddsordern som innebär att ett besöksförbud som utfärdats i ett
medlemsland även ska gälla i resten av EU.

3. Vilka initiativ vill du och
ditt parti, att Sveriges
regering ska ta på EU-nivå
för att arbetet mot hedersbrott
och hedersförtryck ska
stärkas i Europa och världen?

SVAR Folkpartiet vill stärka EU:s gemensamma utrikespolitik. Europa bygger på gemensamma värden om respekt för den enskilda
individen, jämställdhet, respekt för mänskliga rättigheter, mångfald och demokrati. Om vi agerar gemensamt på den internationella
arenan får vi större möjligheter att effektivt kunna försvara dessa värden.
EU är världens största biståndsgivare. Genom en mer värderingsstyrd inriktning på det europeiska biståndet kan vi bidra till att bygga
en fri och demokratisk omvärld. Det är viktigt att EU i sin biståndspolitik också stödjer sexuella och reproduktiva rättigheter samt
HBT-rättigheter, trots att dessa frågor ofta är kontroversiella i länder som tar emot bistånd eller ingår samarbetsavtal med EU.
Arbetet mot hedersrelaterade brott och hedersrelaterat förtryck ingår som en självklar del i detta.

IMH:s frågor:

Centerpartiet
Toppkandidater: Kent Johansson och Kristina Yngwe

1.Vilka initiativ tänker du och
ditt parti ta i Europaparlamentet för att EU:s
arbete mot hedersbrott och
hedersförtryck ska bli bättre?

SVAR Det är hemskt att det förekommer hedersbrott och hedersförtryck runtom i Europa och i världen. Det är ett område där vi
tillsammans i EU kan göra skillnad, både på hemmaplan och genom EU:s bistånds- och utrikespolitik.
Under nuvarande mandatperiod har jag suttit som ersättare i parlamentets jämställdhetsutskott (FEMM) där vi ofta tar upp frågan om
hedersvåld. I det utskottet får vi jobba med att föra upp sådana frågor på hela parlamentets agenda. Det handlar om opinionsbildning
för det krävs att fler tar ställning mot den här typen av sedvänjor. Jag vill gärna fortsätta mitt arbete i jämställdhetsutskottet om jag
blir omvald.
Rent konkret kan vi t.ex. stärka och utöka DAPHNE-programmet i EU.

2. Vad anser du och ditt parti
om att EU och dess olika
organ kan och bör göra under
de närmaste fyra åren för att
motverka hedersbrott och
hedersförtryck?

SVAR Genom just DAPHNE kan medlemsländer få pengar för att öka kunskap och förebygga och bekämpa bland annat
hedersrelaterade brott. Jag vill att det programmet förstärks och att vi sprider information om att det finns.
Europaparlamentet och kommissionen kan sätta press på de länder som inte har en fungerande lagstiftning mot till exempel tvångsoch barnäktenskap, och uppmana länderna att arbeta för att öka medvetenheten om problemet genom utbildningsinsatser. Jag tror att
bland det viktigaste man kan göra för att bekämpa hedersproblematik är att öka kunskaperna och medvetenheten både hos t.ex.
socialarbetare och inom utbildningsvärlden, men också hos dem som är eller riskerar att bli förövare. Det är ett område där EU kan
hjälpa till.
Kanske kan också EUROPOL eller CEPOL få i uppdrag att ta fram ett utbildningsprogram om hedersrelaterat våld och förtryck för
att sprida kunskapen kring detta.

3. Vilka initiativ vill du och
ditt parti, att Sveriges
regering ska ta på EU-nivå
för att arbetet mot hedersbrott
och hedersförtryck ska
stärkas i Europa och världen?

SVAR Sverige kan sätta tryck på de länder där hedersvåld och förtryck är accepterat. Det är viktigt att vi behåller goda kontakter
med dessa länder för att på så sätt kunna lyfta frågan. Inte sällan korsar polisutredningar kring den här typen av brott gränsen mellan
olika länder. I de fallen dessa länder ligger inom EU kan vi bli bättre på att använda Gemensamma utredningsgrupper (Joint
investigation teams, JIT).

IMH:s frågor:

Kristdemokraterna.
Toppkandidater: Lars Aduktusson och Ebba Busch Thor

1. Vilka initiativ tänker du
och ditt parti ta i Europaparlamentet för att EU:s
arbete mot hedersbrott och
hedersförtryck ska bli bättre?

SVAR Hedersvåldet består av flera delar: -Hot, våld, trakasserier och mord -Tvångsäktenskap, barnäktenskap -Könsstympning
Inom EU finns mycket att förändra , likväl som EU kan göra mer internationellt. Cirka tre miljoner kvinnor inom EU antas vara
könsstympade. Många riskerar att utsättas för detta trots att de bor i EU. Detta är ej acceptabelt.
Integrationsprocessen måste fungera så att det tydliggörs vilka rättigheter som gäller för flickor, kvinnor så att de kan känna sig
trygga inom hela EU. Ett av EU:s grundläggande värden är jämställdhet. Därför bör också alla behandlas lika inom EU.
Lagstiftningen bör vara strikt och rättsväsendet ha god kunskap om problematiken. Länder inom EU bör uppmuntras till tuff
strafflagstiftning på området. Rättsvårdande myndigheter bör ha erfarenhetsutbyte som stöds av EU i syfte att lära av goda exempel.
Likaså bör erfarenhetsutbyte mellan sociala myndigheter finnas inom EU. Kvinnojourer och stöd till kvinnor ska vara väl utvecklat.

2. Vad anser du och ditt parti
om att EU och dess olika
organ kan och bör göra under
de närmaste fyra åren för att
motverka hedersbrott och
hedersförtryck?

SVAR EU är världens största förmedlare av bistånd. Sverige och EU bör trycka på i de länder som ska erhålla bistånd, i syfte att
motverka hedersvåld.
I samarbetsavtal etc bör det vara självklart att ta upp frågor som dessa och ställa motkrav. I ex Egypten är cirka 85 procent av
kvinnorna könsstympade, något som bör påpekas i olika sammanhang. Likaså är seden vanlig i flera länder som tar emot bistånd.
EUs utrikestjänst bör öka sin kunskap på området hedersvåld, för att kunna ta upp frågorna i dialog.
Konkret bör EU ta fram en strategi i syfte att motverka hedersrelaterat våld. Sverige har tagit fram en handlingsplan och arbetar nu
konkret för att få en likabehandling i hela Sverige och ökad kompetens hos berörda myndigheter. Ett särskilt resurscentra finns inom
Östergötlands länsstyrelse.

3. Vilka initiativ vill du och
ditt parti, att Sveriges
regering ska ta på EU-nivå
för att arbetet mot hedersbrott
och hedersförtryck ska
stärkas i Europa och världen?

SVAR EUs utrikestjänst EEAS, bör utbildas i kunskap om hedersvåld. Var det finns och hur det yttrar sig. Likaså vilka strategier
man kan ha i samarbete med olika länder där detta förekommer.
EU bör i biståndssammanhang ställa konkreta motkrav från länder som mottar bistånd och där detta är vanligt förekommande.
EU bör inom FN trycka på för att öka trycket på ledare för länder där detta är vanligt förekommande . I de nya milleniemålen, post
2015, bör detta finnas med som en viktig fråga.

IMH:s frågor:

1.Vilka initiativ tänker du och
ditt parti ta i Europaparlamentet för att EU:s
arbete mot hedersbrott och
hedersförtryck ska bli bättre?

2. Vad anser du och ditt parti
att EU och dess olika organ
kan och bör göra under de
närmaste fyra åren för att
motverka hedersbrott och
hedersförtryck?

3. Vilka initiativ vill du och
ditt parti, att Sveriges
regering ska ta på EU-nivå
för att arbetet mot hedersbrott
och hedersförtryck ska
stärkas i Europa och världen?

Socialdemokraterna
Toppkandidater: Marita Ulvskog och Olle Ludvigsson
SVAR Det viktigaste är självklart att förhindra att hedersrelaterade brott sker överhuvudtaget. För att göra detta krävs ökat och bättre
samarbetare mellan myndigheter i olika länder i de fall som har gränsöverskridande dimension. Vi socialdemokrater har under den
gångna mandatperioden varit drivande för ett lagförslag om att besöksförbud ska kunna överföras till en annan medlemsstat i EU, när
den hotade personen reser eller bosätter sig utomlands. När lagstiftningen nu är antagen måste vi se till att den genomförs i praktiken.
Vi har under den gångna mandatperioden också drivit på för en skärpning av EU:s arbete mot våld i nära relationer genom
”Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2014 med rekommendationer till kommissionen om bekämpning av våld mot
kvinnor”. Vi kommer under nästa mandatperiod följa upp om och hur dessa lagförslag genomförs. Slutligen har vi har också arbetat
med ett direktiv som antogs 2012 som fastställde minimirättigheter för brottsoffer, där särskilt stöd ska kunna ges till offer för
hedersbrott, oavsett var i EU de befinner sig.

SVAR Huvudansvaret för att bekämpa hedersbrott och förtryck och våld ligger på medlemsstatsnivå. Vi socialdemokrater har i vårt
kriminalpolitiska program från 2012 (”Ett tryggare Sverige - Bekämpa brotten och brottens orsaker”) en rad förslag för att bekämpa
hedersrelaterade brott, bl.a. att det bör införas en tydlig straffskärpningsgrund för brott som har hedersrelaterade motiv. Risk- och
hotanalyserna för de som känner sig hotade måste bli bättre. Det måste även finnas tillgång till skyddade boenden för utsatta. På EUnivå är det viktigaste att lyfta upp frågan på dagordningen och förbättra samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter. 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. Vi anser också att man bör
stärka samarbetet mellan medlemsstaterna och frivilligorganisationer för att få bättre kunskap om problemen och effektivare
motåtgärder.

SVAR Se svar på fråga 2. EU måste också bli en starkare röst i världen mot hedersförtryck och ta upp frågan i kontakter med andra
länder inom ramen för sin utrikes och utvecklingspolitik.

Vänsterpartiet
IMH:s frågor:

1. Vilka initiativ tänker du och
ditt parti ta i Europaparlamentet för att EU:s
arbete mot hedersbrott och
hedersförtryck ska bli
bättre?1.

2. Vad anser du och ditt parti
att EU och dess olika organ
kan och bör göra under de
närmaste fyra åren för att
motverka hedersbrott och
hedersförtryck
3. Vilka initiativ vill du och
ditt parti, att Sveriges
regering ska ta på EU-nivå
för att arbetet mot hedersbrott

Toppkandidater: Malin Björk och Mikael Gustafsson
SVAR Vänsterpartiets Europaparlamentariker har sedan 1995 ingått i Utskottet för Kvinnors rättigheter och Jämställdhet (FEMM)
och drivit bl.a. följande frågor: kvinnors rätt till abort, preventivmedel, och andra sexuella och reproduktiva rättighets frågor;
feministiska ställningstaganden mot alla former av våld mot kvinnor, inklusive prostitution; behovet av att förbättra kvinnors
arbetsvillkor (rätt till säkra anställningar och heltid); behovet av utökad offentligt finansierad barnomsorg och äldreomsorg, etc.
Under hela denna mandatperiod (2009-2014) har Vänsterpartiet haft ordförandeposten i Europaparlamentets Utskott för kvinnors
rättigheter och jämställdhet (FEMM).
Vi är EU-parlamentets bästa och mest inflytelserika feminister och har i praktiken lett mycket av jämställdhetsarbetet i EU. Vi har,
tillsammans med kvinnorörelsen i Europa (bl.a. European Women´s Lobby samt Women Against Violence Europe), aktivt verkat för
jämställdhet och kvinnors rättigheter. Vi lyckades få EU-parlamentet att anta förslag på hur våldet mot kvinnor ska bekämpas i EU.
Vi har bidragit till att den svenska lagen mot sexköp nu förs fram som konkret förslag också i flera andra EU-länder. För oss är det
s.k. hedersrelaterade våldet en del av det patriarkala våldet. Vi anser att allt våld mot kvinnor har sitt ursprung i könsmaktsordning
och patriarkala maktstrukturer men vi anser också att vi måste se på våldets olika delar och mekanismer
I den kommande mandatperioden kommer vi att fortsätta med att kräva en övergripande strategi på EU-nivå mot all form av våld mot
kvinnor, inklusive det hedersrelaterade våldet. Våld mot kvinnor är en fråga om mänskliga rättigheter. Rättigheter som EU lovat att
försvara. Ändå vägrar kommissionen att komma med ett samlat förslag om hur frågan ska hanteras. Nyligen antog parlamentet en
viktig rapport. Den är en uppföljning av en rapport som vår tidigare Europaparlamentariker, Eva-Britt Svensson skrev 2011. Där
krävde Europaparlamentet att kommissionen skulle komma med ett lagförslag. Men inget hände. Vi kommer inte att kräva några
underverk. Men vi kommer att kräva stabil ekonomi och autonomi för kvinnojourer, utbildad polis och domstolsväsende och en
lägstanivå på skydd för hotade och utsatta kvinnor. Vi kommer också att kräva att Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor
ratificeras.
SVAR FÖR 2 OCH 3. Varje dag mördas 7 kvinnor i Europa av närstående män; män som säger att de älskar, som bett om förlåtelse
och lovat att aldrig slå igen. 33% av alla EU:s kvinnor har utsatts för mäns våld, 5% blivit våldtagna, 20% har blivit utsatta för
stalkning och 50% av alla kvinnor undviker platser eller situationer för att de är rädda för mäns våld. detta våld kostar oerhörda
summor för medlemsstaterna (ca 228 miljarder Euro)
Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor i övrigt, generellt sin grund i kön, sexualitet, makt och
kulturella föreställningar om dessa företeelser. I solidaritet med Europas och världens kvinnor kräver vi därför att
Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor ratificeras. Vi kräver minimistandarder för antalet kvinnojourer. Vi kräver rätt till juridisk
hjälp för dem som är utsatta och specialutbildad polis, socialtjänst och domstolsväsende. Vi kräver att EU:s medlemsstater upprättar
handlingsplaner och ser till att kvinnojourer får en tryggad finansiering samt att dess oberoende garanteras. En verksamhet för och av

och hedersförtryck ska
stärkas i Europa och världen?

kvinnor. Kvinnojourernas roll är att stödja och hjälpa, men också att generera kunskap, utbilda och skapa mer opinion i samhället för
förändring.
Mäns våld mot kvinnor och flickor begränsar liv. Det återskapar könsstereotyper och stoppar hela samhället från att gå framåt. Vi
behöver en feministisk mobilisering av kvinnor och män som står upp för kvinnors rätt att ta plats med kropp, hjärta, och intellekt. Vi
kommer aldrig acceptera att kärlek och övergrepp blandas samman, eller att makt och våld förknippas med kärlek, lust och passion.
Vi tänker fortsätta pressa EU-kommissionen att komma med ett samlat lagförslag om hur frågan ska hanteras på EU-nivå. Vi tänker
fortsätta sätta press på den svenska regeringen att verka för en ratificering av Istanbulkonventionen i EU:s ministerråd.

Miljöpartiet
IMH:s frågor:

Toppkandidater: Isabella Lövin, Peter Eriksson

1. Vilka initiativ tänker du och
ditt parti ta i Europaparlamentet för att EU:s
arbete mot hedersbrott och
hedersförtryck ska bli
bättre?1.

SVAR: Miljöpartiet och den gröna gruppen kan bedriva opinionsbildning mot hedersvåld och lyfta frågan i debatten i EUparlamentet. I samarbete med de politiker i gröna gruppen som arbetar med frågorna vill jag att EU-parlamentet driver på
kommissionen och medlemsstaterna att arbeta mer mot mäns våld mot kvinnor generellt, och särskilt öka förståelsen för
hedersrelaterat våld och förtryck.

2. Vad anser du och ditt parti
att EU och dess olika organ
kan och bör göra under de
närmaste fyra åren för att
motverka hedersbrott och
hedersförtryck

SVAR: Det är svårt att tillföra ny EU-lagstiftning på området. EU-kommissionen bör ta initiativ till en handlingsplan för att minska
hedersrelaterat våld och förtryck och uppmuntra till samarbete mellan de organisationer i Europa som arbetar mot hedersvåld.

3. Vilka initiativ vill du och
ditt parti, att Sveriges
regering ska ta på EU-nivå
för att arbetet mot hedersbrott
och hedersförtryck ska
stärkas i Europa och världen

SVAR: Sverige kan driva opinion genom att lyfta frågan på den internationella agendan, och stödja kommissionen i arbetet med att
ta fram en handlingsplan för att minska hedersrelaterat våld och förtryck.

IMH:s frågor:

Sverigedemokraterna
Toppkandidater: Kristina Winberg och Peter Lundgren

1. Vilka initiativ tänker du och
ditt parti ta i Europaparlamentet för att EU:s
arbete mot hedersbrott och
hedersförtryck ska bli
bättre?1.

2. Vad anser du och ditt parti
att EU och dess olika organ
kan och bör göra under de
närmaste fyra åren för att
motverka hedersbrott och
hedersförtryck
3. Vilka initiativ vill du och
ditt parti, att Sveriges
regering ska ta på EU-nivå
för att arbetet mot hedersbrott
och hedersförtryck ska
stärkas i Europa och världen

SVAR Då vi tycker att varje land själva ska arbeta för att motverka och åtgärda problematiken vad det gäller hedersrelaterat våld och
förtryck, så satsar SD nationellt 100Mkr. mer än regeringen till kvinnojourer med specialistkunskaper inom området. Vi ser också att
personal inom skola och sjukvård får riktlinjer hur de ska och bör agera för att identifiera detta våld och förtryck och även annan
form av hot och våld. Det finns flera vittnesmål om tragiska människoöden och hedersvåld i Sverige. Två kända exempel rör
naturligtvis de båda mördade kvinnorna Pela och Fadime. Det finns också kvantitativa uppgifter om hedersförtryckets utspridning. I
ungdomsstyrelsens rapport 2009:5 Gift mot sin vilja beräknas 70 000 unga mellan 16 och 26 år idag leva i situation där de har
begränsningar i förhållande till äktenskap och/eller att familjen ställer upp villkor för val av partner. Det framkommer också att
hedersförtrycket dubbelt så ofta drabbar kvinnor som det drabbar män och därmed oftast också är en fråga om kvinnovåld. Vidare
konstateras att det "är betydligt vanligare att unga som inte själva får välja framtida partner utsätts för hot, våld och kränkningar av
närstående". Problematiken är enligt ungdomsstyrelsens rapport vanligast bland ungdomar med bakgrund i Mellanösternområdet,
Syd- och Östasien samt Nordafrika. För att motverka hedersvåldet och annat kulturellt motiverat kvinnovåld måste samhället bli
bättre att markera skarpt mot det. Sverigedemokraterna anser dock också att det behövs skapas en effektivare stödjande och
förebyggande struktur för att få kvinnor att våga anmäla och bearbeta vad de utsätts för av sina familjer.

SVAR
Som jag nämnde ovan så tycker vi att detta ska varje land arbeta för och finna lösningar på.

SVAR
Se svar 1 och 2.

IMH:s frågor:

Piratpartiet
Toppkandidater: Christian Engström och Amelia Andersdotter

1. Vilka initiativ tänker du och
ditt parti ta i Europaparlamentet för att EU:s
arbete mot hedersbrott och
hedersförtryck ska bli bättre?
2. Vad anser du och ditt parti
att EU och dess olika organ
kan och bör göra under de
närmaste fyra åren för att
motverka hedersbrott och
hedersförtryck
3. Vilka initiativ vill du och
ditt parti, att Sveriges
regering ska ta på EU-nivå
för att arbetet mot hedersbrott
och hedersförtryck ska
stärkas i Europa och världen

IMH:s frågor:

SVAR Hedersbrott är ett reellt och allvarligt problem, och polisen ska med kraft se till att de lagar som finns för att skydda
människor mot våld och tvång upprätthålls. Men det ligger på de enskilda ländernas ansvar, och är inte en EU-fråga.

SVAR Se svar fråga 1.

SVAR Se svar fråga 1.

Feministisk Initiativ
Toppkandidater: Sorya Post och Margaret Gärding

1. Vilka initiativ tänker du och
ditt parti ta i Europaparlamentet för att EU:s
arbete mot hedersbrott och
hedersförtryck ska bli bättre?

Frihet från alla former av våld, är en viktig EU-valfråga för Feministiskt Initiativ. Samtidigt är det viktigt att ifrågasätta
nationalistiska idéer om att det patriarkala våldet går att avgränsa till ”andra kulturer”.
Vi menar att vare sig kultur eller könsförtryck räcker som enskilda förklaringar till våld i hederns namn. Våld måste förstås i sitt
sammanhang, i relation även till makt kopplad till ekonomiska resurser och social position, rasifiering med mera. Att vara
ekonomiskt beroende av förövaren, att inte känna till sina rättigheter eller relevant lagstiftning, att samtidigt utsättas för rasism i
kontakter med myndigheter och så vidare begränsar möjligheterna till frihet från våldet.
Förtryck i namn av heder har inte sin grund i någon enskild religion. Hela länder eller folkgrupper präglas inte av dessa normer. Det

är heller inte väsensskilt från annat förtryck där maktordningarna kön, sexualitet, släktskap och ålder samspelar och är centrala. Både
kvinnor och män kan såväl delta i, som själva utsättas för förtryck i namn av religion eller heder. Kraven på de unga kvinnornas
oskuld är en nyckelfråga, men unga män förtrycks också, exempelvis genom att tvingas delta i förtrycket av sina systrar. Likaså
riskerar hbtq-personer hot och våld. Social exkludering och rasifiering är en del av problemet, men möjliga att motverka med rätt
politik. En politik som bygger på kunskap om de olika maktordningarna.
EU:s medlemsstater måste erbjuda skydd åt personer som hotas av våld i hederns namn. Vi sätter brottsofferperspektivet i fokus och
vill att insatserna utformas i nära samverkan med den våldsutsatta och eventuell kvinnojour eller liknande organisation. Hotas den
utsatta av fler än en person måste riskbedömningen bli en annan. Förtryckets kollektiva karaktär innebär utmaningar för rättsväsende
och för socialtjänstens familjeorienterade arbetssätt.
Vi vill lyfta frågan om en kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap. Minderåriga som förtrycks av sin familj är särskilt utsatta
när det gäller våld i hederns namn

2. Vad anser du och ditt parti
att EU och dess olika organ
kan och bör göra under de
närmaste fyra åren för att
motverka hedersbrott och
hedersförtryck

3. Vilka initiativ vill du och
ditt parti, att Sveriges
regering ska ta på EU-nivå
för att arbetet mot hedersbrott
och hedersförtryck ska
stärkas i Europa och världen

EU bör arbeta med att såväl medlemsstaterna som EU:s organ, ökar sina kunskaper om att våldet tar sig olika uttryck och att det ges
tillräckligt med resurser för att ge ett fullgott skydd och stöd. När stora delar av en familj, skola, samhälle eller bekantskapskrets
godkänner eller deltar i förtrycket krävs riskbedömningar och åtgärder som tar hänsyn till detta. Kunskaper för att öka skyddet för de
utsatta och samtidigt motverka rasistiska idéer om våldet.
Frågan om en kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap bör lyftas av EU. För att kunna förebygga dessa brott, följa upp vad som
hänt och hämta hem en ungdom som inte kommit tillbaka till skolan efter sommaren utan gifts bort utomlands, behöver polis och
socialtjänst mer resurser och utarbeta tydliga strategier. Här kan EU upprätta en dialog stater emellan.
Ge brottsoffer skydd inom EU:s medlemsstater och öppna gränserna för människor som behöver skydd pga av ex våld och förtyck i
hederns namn.

Den svenska regeringen bör lyfta frågan om en kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap

