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Motion av Andrea Ström och Eva Solberg båda (M) om att stärka
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck
Hedersrelaterat våld och förtryck tar sig till olika uttryck. Könsstynipning, bamäktenskap,
hedersmord eller begränsade rättigheter i vardagen är bara några exempel. Över 100 000 unga
i Sverige uppger att de får sina liv begränsade på grund av rådande hedersstrukturer och
omkring 38 000 flickor som lever i Sverige har blivit könsstympade. Hedersrelaterat våld och
förtryck förekommer inte minst i bred bemärkelse i Stockholms förorter. Här krävs kraftfulla
insatser. Ingen ska behöva leva under ett hedersförtryck, oavsett om man är född här eller
kommit hit senare i livet.
Arbetet för att motverka hedersrealterat våld måste stärkas. Då alltfler vittnar om hur
storstädernas förorter radikaliseras, inte minst i Stockholm, och hur flickor och pojkar blir
alltmer kontrollerade hemifrån, är det nödvändigt med förstärkta resurser på lokal nivå. Ett
kompetensteam, bör därför införas i syfte att arbeta i Stockholms mest utsatta områden. Det
handlar bland annat om att utbilda personal inom myndigheter och lokala verksamheter samt
samordna arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Det måste tydligt framgå vilka regler och lagar som gäller i Sverige. Därför ska
samhällsorientering med fokus på svensk lagstiftning jämställdhet och nolltolerans mot
hedersstrukturer införas och gälla för både nyanlända och asylsökande. Tydlighet från
samhällets sida kring lagar är avgörande för integration, jämställdhet, tolerans och öppenhet.
Trots att det finns ett förbud mot könsstympning drabbar detta fasansfulla ingrepp fortfarande
unga flickor i Sverige varje år. Könsstympning är en traumatisk upplevelse som ofta orsakar
psykisk och fysisk smärta för dessa flickor under resten av livet, inte minst i samband med
menstruation, graviditet och förlossning. För att kunna ge vård och samtalsstöd till de
drabbade, men också arbeta förebyggande är det avgörande med kompetens om
könsstympning hos personal inom skola, vård och socialtjänst. En utbildning bör därför
införas riktad till de yrkesgrupper som berörs.
För att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck yrkar vi att kommunfullmäktige
beslutar följande:
Att

Uppdra åt kommunstyrelsen att hemställa hos regeringen att utreda
förutsättningarna för att införa en egen brottsrubricering gällande hedersvåld i
brottsbalken

Att

Uppdra åt socialnämnden att införa en utbildning riktad till de yrkesgrupper
som möter unga som blivit eller riskerar att bli könsstympade.

Att

Uppdra åt socialnämnden att införa ett lokalt kompetensteam, likt det
nationella, kring hedersrelaterat våld och förtryck för att samordna arbetet i
staden

Att

Uppdra åt arbetsmarknadsnämnden att införa obligatorisk samhällsorientering
med fokus på svensk lagstiftning, jämställdhet och motverkandet av
hederskultur. Samhällsorienteringen ska gälla för både nyanlända och
asylsökande

Att

Uppdra åt socialnämnden att verka för att Origo, det länsgemensamma
resurscentret för hedersrelaterat våld och förtyck, inte enbart arbetar
uppsökande utan även med förebyggande insatser. Arbetet ska rikta sig mot
unga och information ska även ges till relevanta verksamheter som möter unga
i sitt dagliga arbete
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