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RESERVATION 

 

Ärende 30: Inför en handlingsplan mot hedersrelaterat våld- och förtryck 

i Huddinges skolor – svar på motion väckt av Nujin Alacabek (V)  

 
Reservation 
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut i ärende 2. ”Inför en 
handlingsplan mot hedersrelaterat våld- och förtryck i Huddinges skolor – svar på motion 
väckt av Nujin Alacabek (V)”  
 
Bakgrund 
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort och tilltagande problem i vårt samhälle. 
Rapport efter rapport visar tydligt på detta. Varken Hora eller Kuvads kartläggning av 
Stockholmsförorter i rapporten Elvahundra, Carin Götblads utredning, kartläggningen av 
barn- och tvångsäktenskap gjord av Juno Blom och Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågors (dåvarande Ungdomsstyrelsen) rapport Gift mot sin vilja.  
 
I den motion som Vänsterpartiet lyfte i kommunfullmäktige den 4 november 2016 och nu 
ska behandlas, föreslår vi en kommunal handlingsplan för hur hedersrelaterat våld och 
förtryck ska hanteras på grund- och gymnasieskolorna i Huddinge. Tanken med motionen 
är att skapa en samsyn, en samlad förståelse och ett samlat agerande kring frågan om 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Från Vänsterpartiets sida är vi glada över den samsyn på hedersproblematiken som 
speglas i de remissvar vi fått på vår motion. Dock oroas vi över den bristande insikten om 
att problemen medför ett kommunalt ansvar att agera. Även i Huddinge riskerar unga tjejer 
att giftas bort mot sin vilja, även här utsätts barn och unga som vill leva sina egna liv och 
fatta sina egna beslut för kollektivt sanktionerat våld. Vi anser att detta är något som vi 
måste agera mot även på kommunal nivå.  
 
I remissvaret från Demokratiberedningen hänvisar man till att kommunen har avtal med 
Origo, Stockholms läns landstings resursteam mot hedersrelaterat våld- och förtryck. Man 
hänvisar också till socialtjänstens plan mot våld i nära relationer. Origo är en verksamhet 
som gör ett stort och bra arbete i dessa frågor. Dock är det betydligt lättarer att veta i vilket 
läge man bör söka stöd hos Origo som enskild lärare eller skola om det finns en 
handlingsplan som anger detta. När det gäller frågan om våld i nära relationer och 
Socialtjänstens handlingsplan mot detta är det viktigt att förstå hur det hedersrelaterade 
våldet och förtrycket utgår från andra premisser än allmänt våld i nära relationer 
Hedersrelaterat våld- och förtryck utgår framförallt alltid från kollektiva mekanismer i 
samhället, därför ser preventionsarbetet mot hedersrelaterat våld- och förtryck annorlunda 
ut.  
 



 

 

Från Grundskolenämndens sida hänvisar man till kommunens samarbete med Rädda 
Barnens projekt Kärleken är fri. Kärleken är fri var ett utmärkt projekt, finansierat av 
Allmänna Arvsfonden, som avslutades 2017. Grundskolenämnden menar också att det 
behövs ett kommunövergripande stöd till elevhälsan i detta arbete. Det håller vi från 
Vänsterpartiets sida med om. När det gäller kommunens gymnasier skulle man 
exempelvis kunna utarbeta sådana kommunövergripande rutiner inom ramen för 
gymnasieregionen, men inte heller det har, oss veterligen, gjorts.  
 
Motionen anses besvarad med hänvisning till att Huddinge kommun arbetar med ett 
kommunalt preventionsprogram där hedersrelaterat våld- och förtryck ska bakas ihop med 
frågor som våldsbejakande extremism och narkotikamissbruk. Det låter, dessvärre, inte 
speciellt målinriktat. Och det är heller inte vad vår motion handlar om, den handlar om en 
handlingsplan för grund- och gymnasieskolorna i Huddinge gällande hedersrelaterat våld- 
och förtryck.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  


