Här kommer information om vad som är aktuellt inom Länsstyrelsen
Östergötlands nationella regeringsuppdrag för att motverka
hedersrelaterat våld och förtryck, och dess olika uttrycksformer
barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och
kvinnor. Mer information om Länsstyrelsens arbete hittar du
på www.hedersförtryck.se.

Den Nationella Stödtelefonen för
råd och vägledning.

010-223 57 60
Länsstyrelsen Östergötland har en nationell stödtelefon för råd och konsultation.
Stödtelefonen når du på 010-223 57 60. Dit kan du som yrkesverksam eller som
arbetar ideellt vända dig ifall du har kännedom att något barn eller ungdom är utsatt,
eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld,
barnäktenskap, tvångsäktenskap eller könsstympning. Telefonen är bemannad helgfria
vardagar, måndag till fredag, kl. 09:00-16:00.
Från den 13 mars 2014 till den 30 september 2016 har det kommit samtal till
stödtelefonen som rör 790 ärenden. Det handlar om 1099 direkt berörda
personersom är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, de flesta barn och unga.
De flesta ärendena rör enskilda personer medan andra ärenden exempelvis rör även
syskon eller kvinnor med barn.

Webbutbildning om HRV
Länsstyrelsen Östergötland har nu lanserat en webbutbildning om hedersrelaterat våld
och förtryck riktad till yrkesverksamma. Utbildningen finns tillgänglig
på www.hedersfortryck.se.
Utbildningen har tagits fram i samarbete mellan Migrationsverket och Länsstyrelsen
Östergötland.

Pedagogiskt webbverktyg på gång
Länsstyrelsen Östergötland utvecklar, i samarbete med TRIS (Tjejers rätt i
samhället), ett pedagogiskt verktyg för dig som i ditt arbete kommer i kontakt med
individer som utsätts, eller riskerar att utsättas, för hedersrelaterat våld och förtryck
och dess olika uttrycksformer såsom barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning
och sexuella övergrepp.
Det är ett webbaserat verktyg som är särskilt anpassat för arbete med individer som
har en intellektuell funktionsnedsättning, men det kan även användas i mötet med
andra målgrupper. Verktyget innehåller symboler som kan användas för att beskriva
händelser, föremål och känslor. Symbolerna kan användas på olika sätt för att illustrera
situationer som går att känna igen men som man kanske inte alltid har ord för att
beskriva.
Syftet är att hjälpa individen att sätta ord på sina tankar, känslor och erfarenheter när
det handlar om oro för hedersrelaterat våld och förtryck.

Ny publikation om statliga myndigheters insatser
Länsstyrelsen Östergötland är sammankallande för myndighetsnätverket Gift mot sin
vilja. De myndigheter som ingår i nätverket har pågående eller avslutade uppdrag
gällande hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t.ex.
barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Inom flera
av myndigheterna är området integrerat i den dagliga verksamheten utifrån tidigare
eller pågående uppdrag.
Myndighetsnätverket har nu tagit fram en publikation, med syfte att;
 Uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck och lyfta att barnäktenskap

och tvångsäktenskap samt könsstympning av flickor och kvinnor är uttryck
för hedersrelaterat våld och förtryck, så att det inte ses som separata
företeelser.
 Sprida kunskap inom respektive myndighet.
 Initiera vidare intresse för att utveckla rutiner/förhållningssätt för arbetet med
den hedersrelaterade problematiken inom den egna myndigheten och/eller
för myndighetens målgrupp/-er.

 Belysa de insatser som gjorts inom en rad myndigheter under åren 2007-2015.
 Uppmärksamma lagstiftningen om stärkt skydd mot barnäktenskap och

tvångsäktenskap såväl som att informera om lagen mot könsstympning av
flickor och kvinnor
Läs mer om myndighetsnätverket och ladda ner publikationen här

Sprid vårt nyhetsbrev!
Känner du någon som du tycker bör få detta nyhetsbrev?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev här

På webben kan du beställa alla våra publikationer.
Besök www.hedersfortryck.seoch klicka dig in på ”Publikationer”. Här kan du
fylla i beställningsformuläret och få hem det material du önskar.

Följ oss på Twitter! Du hittar oss på @hedersfortryck

Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av
regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess
olika uttrycksformer som t.ex. barnäktenskap,
tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
Kontakta växeln på 010-223 50 00

