STOCKHOLMS STAD
Kommunstyrelsen Bilaga
Registraturet

fnk.

2015 -12- 1 4

Motion av Rickard Wall (-) ®m ett åtgärdsprogram mot hedersförtryck

Stockholms stad har sedan ett antal år tillbaka engagerat sig i arbetet mot hedersförtryck och
hedersvåld. Rapporter visar återkommande på att problemen knappast minskar utan snarare
tvärtom ökar i omfattning. Detta antyder att Staden behöver nya och kraftfullare verktyg att arbeta
med. Man behöver också få till en attitydförändring till problematiken. Några övergripande riktlinjer
för omläggningen av hela arbetet och politikens inriktning mot hedersförtryck ges nedan.

Nolltolerans mot alla former av hedersförtryck
Stockholms stad ska anta en konsekvensneutrai nolltoleranslinje mot alla former av hedersförtryck.

Hedersbrott är sexistiska och främiingsfientliga hatbrott
Hederstänkandet utgår från en sexistiskt och främlingsfientlig förställningsvärld. Stockholms stad ska
därför verka gentemot rikspolitiken för att hedersbrott klassas som hatbrott i lagstiftningen.

insatserna ska mer riktas mot förövarna
idag lägger Staden alltför stort fokus på att stödja offren, tex genom Origo, och alltför lite
uppmärksamhet riktas mot förövarna. Arbetets uppsökande verksamheter ska därför utvidgas till att
omfatta också kyrkor och moskéer, kulturföreningar, klubbar och kaféer, ja, alla platser där vuxna
kan tänkas befinna sig. Viss lagstiftning finns trots allt. En viktig uppgift för Staden blir då att i så hög
grad som möjligt vara polisen mfl instanser behjälpliga, och att kommunicera ut till relevant
vuxenvärld att det är så man arbetar i Staden numera.
För detta ändamål bör en parallellorganisation till Origo startas upp, men med verksamhetsinriktning
mot förövarna. Namnet för denna organisation skulle kunna vara Limes som en påminnelse till
förövarna om att Staden har för avsikt att identifiera och leta upp hederförtryckare, försöka få dem
på bättre tankar, men om nödvändigt också bestraffa dem till den yttersta gränsen, Limes.

Skapa ett samlat informations- och åtgärdscentrum mot hederförtryck
Stadens arbete ska alltså ha två huvudsakliga grenar: Origo som stöder offren och Limes som arbetar
mot förövarna. Moroten och piskan, socionomen och polisen, stöd och fasthet.
Dessa två organisationer ska samlas under ett och samma tak, under en paraplyorganisation som
gärna kan heta Fadimecentrum. Informations- och åtgärdscentrum som ska ges ordentliga lokaler.

Där ska kunskap om hedersförtryck byggas upp och samlas. Där ska utställningar, föreläsningar,
kurser och annan utbildning ges. Det ska vara obligatoriskt för alla Stockholms unga att åtminstone
en gång under sin skoltid besöka detta centrum. Om någon uteblir från klassens besök ska detta
betraktas som en varningssignal, och hanteras med största beslutsamhet.
Föreståndaren för detta centrum ska anställas efter en allmän ansökningsprocess som står Öppen för
alla. Kompentensprofilen ska ligga väl i linje med den för Rickard Wall.

Normalisera naturliga förhållanden mellan pojkar utanför hedersförtryckande miljöer och
flickor som lever i hedersförtryckande miljöer
En ytterligare viktig uppgift för centrum ska vara att arbeta för att normalisera förhållanden mellan
pojkar utanför hederförtryckande miljöer och flickor som lever i hedersförtryckande miljöer. Detta
kan ske genom olika informationskampanjer, affischer på sta'n, bioreklam osv. Genom att exponera
avantgardespar i stor omfattning på rätt platser växer så en känsla fram inom hederförtryckande
miljöer att man inte är den enda familjen där man har en dotter som vill välja sin egen partner.

Offer ska ha rätt att tacka nej till en viss kontaktperson/stödjare
På Origos hemsida kan man under fliken "Stöd och hjälp" se bild på en man och en äldre pojke som
kan anas ha sina rötter i miljöer där hedersförtryck förekommer. I Stockholms stad ska tvärtom offer
för hedersförtryck ha rätt att undanbe sig stöd och hjälp från alla individer utom från dem som står
över alla misstänkar om att hysa ens den allra minsta sympati för hederförtryckande tankar. Därav
följer att offer ska ha rätt att undanbe sig stöd och hjälp av kvinnor som har eller har haft någon
relation en man/män med rötter i miljöer där hedersförtryck är alltför vanligt förekommande.

Första prioritet ska vara att göra upp med hederstänkande och inte "återförena" familjer
Ett resultat av att individer som står hedersförtryckande miljöer alltför nära har getts alltför stort
inflytande över såväl politikens inriktning som det dagtiga arbetet är att alltför stor omsorg och
hänsyn har tagits till de hedersförtryckande familjernas önskemål. Man är bla alltför ivrig att försöka
"återförena" offer med sin familj, dvs att flickan ska återvända hem - med uppmaningar om att "nu
när vi har samtalat om saken så kommer allting bli så bra så". Det blir sällan så bra så.
När det gäller offer för kvinnomisshandel är en ofta ändamålsenlig grundregel: "Gå vid första slaget".
Motsvarande inställning ska gälla när det gäller offer för hedersförtryck: "Gå vid de första
hedersförtryckande yttringarna". Stockholms stad ska bedriva ett långsiktigt arbete med att
motverka sexistiska och främiingsfientliga attityder inom hedersförtryckande miljöer mm enligt ovan.
Den enskilda utsatta flickan hinner emellertid inte vänta på att detta arbete ska bära frukt.

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

Stockholms stad ska anta en konsekvensneutral linje om nolltolerans mot alla former
av hedersförtryck

att

Stockholms stad ska verka gentemot rikspolitiken för att hedersbrott klassas som
hatbrott i lagstiftningen

att

Stockholms stad skapar en parallellorganisation till Origo med namnet Limes som ska
inrikta sitt arbete mot hedersförtryck mindre mot offren och mer mot förövarna

att

samla Origo och Limes under samma tak inom ett informations- och åtgärdscentrum
som i sin tur ska ges ordentliga lokaler där utställningar och föredrag mm ska hållas

att

informations- och åtgärdscentrum ska ha som en av sina viktigaste uppgifter att verka
för att normaiiser naturliga förhållanden mellan pojkar utanför hedersförtryckande
miljöer och flickor som lever inom hedersförtryckande miljöer

att

offer för hedersförtryck ska ha rätt att undanbe sig hjälp och stöd från sådana
personer som inte står över alla misstankar om att hysa sympatier för hederstänkande

att

grundregeln ska vara:" Gå vid de första hedersförtryckande yttringarna"

Stockholm den 14 december 2015

Rickard Wall (-)

