Svar på Interpellation (2020_xx) av Linnéa Vinge
(SD) till skolborgarrådet Isabel SmedbergPalmqvist (L) om hedersrelaterat våld och
förtryck i Stockholms skolor
Dnr KS 2020/1365.
På uppdrag av Stockholm stad, Göteborgs stad och Malmö stad
utförde Örebro universitet 2019 en kartläggning för att undersöka
det hedersrelaterade våldets karaktär och omfattning. Enligt
kartläggningen lever mellan 7 och 9 procent av unga i storstäderna
med kollektivt legitimerat våld. Mellan 10 och 20 procent begränsas
av oskuldsnormer. Både unga kvinnor och unga män är utsatta. Mot
bakgrund av bland annat denna kartläggning har Linnéa Vinge (SD)
ställt ett antal frågor till mig om hur stadens skolor arbetar mot
hedersrelaterat våld och förtryck.
Den grönblå majoriteten har vidtagit många åtgärder för att
förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Staden har ett
stadsövergripande program mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Arbetet är komplext och berör många olika offentliga och civila
aktörer, men skolan spelar en avgörande roll i att upptäcka och se
till att barn och unga som lever under hedersförtryck får hjälp av
socialtjänsten. Utbildningsnämnden antog därför på majoritetens
initiativ en handlingsplan för Stockholms skolor. Planen omfattar
flertalet utbildningsinsatser, bland annat inriktade på
orosanmälningar till socialtjänsten, kunskaper kring tecken på
utsatthet och att våga fråga. Den ger lärare och annan skolpersonal
kunskap kring tecken att vara uppmärksam på och stöd och
vägledning i hur de ska agera för att hjälpa utsatta barn på rätt sätt.
Handlingsplanen är implementerad i alla stadens skolor.
Utöver det har den grönblå majoriteten tagit initiativ till det s.k.
hedersbrevet som varje vårtermin går ut till rektorer och socialtjänst
för att motverka tvångsäktenskap. Brevet till rektorerna, som också
går ut till fristående skolor, innehåller både vad skolpersonal ska
göra innan ett lov men också nya rutiner för att efter lovet upptäcka
och rapportera om elever som kan misstänkas ha drabbats av
tvångsäktenskap i utlandet. Syftet är dels att kartlägga omfattningen
för att kunna utöka de förebyggande insatserna, men också att

uppmärksamma de individer som drabbats av tvångsäktenskap och
arbeta för att hjälpa dem. Brevutskick går också ut till socialtjänsten
för att uppmärksamma dem på att fler ungdomar och skolpersonal
kan komma att höra av sig framöver.
Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de största kränkningarna
av mänskliga rättigheter i Stockholm idag, och arbetet mot det är en
av Liberalernas absolut viktigaste prioriteringar. Varje människa har
rätt att leva, tro och älska som den vill i Sverige och Stockholm.
Ingen ska behöva leva under hedersförtryck.
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