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Ersättaryttrande
Det gläder oss att förvaltningen ser att arbetet för att skydda personer som utsatts för
hedersrelaterat våld och förtryck ska vara långsiktigt och hållbart. Men vi håller inte med i
resonemanget att, på grund av att förvaltningen sett få ärenden rörande pojkar under 18 år
som behöver skyddad placering, så kan slutsatsen dras att det inte finns ett behov. För hur
ska man kunna mäta efterfrågan när staden aldrig har erbjudit den typen av specifikt stöd
riktat till pojkar?
Att be om stöd är i sig svårt och ett stort steg för dessa unga drabbade personer, och det tar
oftast lång tid innan de vågar be om hjälp. Och eftersom mycket av samtalen kring
hedersrelaterat våld och förtryck lyfter tjejernas roll och utsatthet blir det, även om man
uttryckligen inte sagt det, ett “kvinnligt kodat” problem. Något som riskerar att resultera i att
många pojkar inte tror att hjälpen som finns är till för dem. Men faktum är att pojkar också
blir utsatta. De riskerar exempelvis att bli bortgifta för att säkerställa familjens heder. Eller så
kan de inte leva öppet på grund av sin sexuella läggning eller identitet. Familjen kan också
utsätta dem för stor press att utöva kontroll och våld mot sina systrar. Det kan också handla
om pojkar som försvarar sin systers rättigheter och därmed själva blir utsatta för det
hedersrelaterade våldet och förtrycket.
De senaste åren har vi sett en ökning av unga i Stockholm som söker hjälp mot
hedersrelaterat våld och förtryck. Men verkligheten är att mörkertalet nog fortfarande är stort,
speciellt när det gäller unga pojkars utsatthet. Efter de senaste årets isolering och sociala
begränsningar till följd av pandemin vet vi också att våldet har ökat. Många barn och unga
har varit avskärmade från omvärlden och befunnits sig hemma större delen av tiden. Rädda
Barnen ökade bland annat sitt stöd till unga som lever i hedersrelaterat våld och förtryck
genom att tredubblat antalet öppna timmar i sin anonyma stödchatt.
Det bör därför vara en prioritet för stadens styrande politiker att garantera att rätt stöd finns
på plats för att kunna bemöta det ökade behovet. Och den hjälpen bör inkludera, och
specifikt rikta sig till, även drabbade pojkar. Därför anser vi att det är dags för Stockholm att
öppna det första skyddade boendet för pojkar som måste fly undan hedersrelaterat våld.

