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MOTION
Inför handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtryck i
Huddinges skolor
Hedersrelaterat våld och förtryck har under de senaste åren blivit en allt mer
omdebatterad fråga i Sverige. Det blir allt tydligare att frågan inte handlar om religion,
vilket tidigare varit en vanlig uppfattning, utan om tradition, sedvänjor och klan- och
stamkultur men även patriarkala system i grund och botten.
Sedan mordet på Fadime Sahindal 2001 har det hedersrelaterade våldet och
förtrycket fått ett ansikte i de flesta människors ögon. Under tiden sedan dess har
mycket gjorts för att komma till rätta med dessa problem men det som gjorts har
dessvärre inte stoppat det hedersrelaterade våldet och förtrycket. En rapport från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (dåvarande MUCF), Gift mot sin
vilja (2009) visar exempelvis att över 70 000 ungdomar i Sverige drabbas av
hedersrelaterat våld och förtryck. I en rapport gjord av före detta rikspolischefen
Carin Götblad 2014 har siffran ökat till drygt 100 000 ungdomar. I en rapport som
organisationen Varken Hora eller Kuvad gjorde under årsskiftet 2015-2016 uppger
mer än 50 procent av de svarande flickorna att de upplever sig ”mycket hårt”
kontrollerade hemifrån.

Den plats, näst hemmet, där barn och ungdomar i högst utsträckning befinner sig är
grund- eller gymnasieskolan. I och med detta är det också den plats som har störst
möjlighet att upptäcka om ungdomar utsätts för hedersrelaterat våld eller förtryck. Det
är därför av största vikt att skolorna har tydliga förhållningsregler om hur man ska
hantera situationer där en sådan problematik upptäcks av skolhälsovården eller av
någon annan instans så som Socialtjänsten eller fritidspersonal.
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett fenomen och ett problem som i allra högsta
grad existerar även i Huddinge kommun. Vi anser att detta är ett problem som
kommunen måste arbeta mer aktivt och långsiktigt för att komma till rätta med.

Med anledning av ovanstående yrkar vi:
att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck som ska gälla för Huddinges grund- och
gymnasieskolor.
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