Yrkande V
Kommunstyrelsen 2017-08-23
Ärende 2.2.18

Yrkande om arbetet mot hedersrelaterat våld
Utifrån en motion av Helene Odenjung (L) fick kommunstyrelsen 2016-03-17 i uppdrag att
genomföra en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i
Göteborgs Stad. Kartläggningen sker i samverkan med Göteborgs Universitet och kommer
vara klar under våren 2018. Social resursnämnd har tidigare genomfört en kartläggning av
stadens arbete med det hedersrelaterade våldet och vilka aktörer som är involverade i arbetet.
Utredningen konstaterar att staden arbetar brett med frågan både genom Social
resursförvaltning och i stadsdelarna.
Utifrån den kunskap som vi redan har idag är det viktigt att i samband med kartläggningen
också hitta fler handlingsvägar för att bekämpa det hedersrelaterade våldet. Det finns all
anledning att försöka samla och tillvarata den praktiska kunskap som finns idag på ett mer
systematiskt sätt.
Hedersrelaterat våld finns som ett tydligt avgränsat avsnitt i stadens plan för att bekämpa våld
i nära relation. Det innebär att vi gör analysen att hedersrelaterat våld bygger på samma
patriarkala strukturer som är grunden för våld i nära relationer. En ytterligare kartläggning
kan dock att ge en djupare förståelse. Med den praktiska och teoretiska kunskap vi har nu kan
planen mot våld i nära relation ses över och eventuellt revideras medan den fördjupade
kartläggningen pågår. När kartläggningen är klar är det viktigt att den kunskap vi då får
inlemmas i arbetet.
Kompetensutveckling och samverkan är centrala delar av planen med arbetet mot våld i nära
relation. Implementeringsarbetet kring den delen kan behöva förstärkas när det gäller särskilt
utsatta grupper, så som personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar
revidera Göteborgs stads plan för våld i nära relation och utveckla avsnittet om
hedersrelaterat våld utifrån resultatet av kartläggningen.

Göteborg den 9 juni 2017
Yrkande (L) (M) (KD)
Kommunstyrelsen 2017-09-14
Ärende 2.2.26

Yrkande angående planering för genomförande av kartläggning av
det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär
FÖRSLAG TILL BESLUT

Att

hemställa till Social resursnämnden att i samverkan med Stadsledningskontoret påbörja
arbetet med att ta fram en strategisk plan för hur stadens verksamheter ska arbeta för att
förebygga, effektivisera och stärka överförandet av kunskap om hederskultur, samt

Att

hemställa till stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden om att förstärka elevhälsan,
kompetensutveckling inom socialtjänsten samt bilda nätverk i staden där kunskap kan
spridas enligt ovan och

Att

att ge Stadsledningskontoret i uppdrag att söka samverkan med Swedavia och
Landvetter flygplats hitta metoder för att förhindra och förebygga
barnäktenskap/bortgifte utomlands

ÄRENDET

Förståelsen och kunskapen om hederskontextens innebörd samt karaktären av förtrycket och våldet
måste vara gedigen hos samtliga verksamheter i Göteborgs Stad. Ett grundfundament för detta är
definitioner och problematiserad innebörden av dessa. Det hedersrelaterade förtrycket och våldet ska
inte ses som enskilda och isolerade händelser utan bör ses i ett större organiserat sammanhang. Att
leva i hederskultur innebär ofta begränsningar i små och stora frågor som rör både skolan och fritiden.
Just nu genomförs en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Göteborg.
Denna kartläggning ska även inkludera hedersrelaterade handlingar som begränsar rörelsefriheten för
barn och ungdomar. Det är helt centralt att denna kartläggning kommer på plats. Vi vill se
genomtänkta och välförankrade åtgärder, som vilar på analys och vetenskaplig grund innan vi går
vidare med andra åtgärder.
Vi vill att Social resursnämnden i samverkan med Stadsledningskontoret påbörjar arbetet med att ta
fram en strategisk plan för hur stadens verksamheter ska arbeta för att förebygga, effektivisera och
stärka överförandet av kunskap om hederskultur. Till dess att kartläggningen är på plats behöver
staden redan nu vidta åtgärder, som exempelvis förstärkt elevhälsa, kompetensutveckling inom
socialtjänsten samt bilda nätverk i staden där kunskap kan spridas.
För ett antal ungdomar i Göteborg och Sverige kommer sommarlovet 2017 att innebära att de tvingas
ut ur landet för att giftas bort mot sin vilja. Flygplanet blir en fångtransport som för dem in i ett
påtvingat äktenskap. I Mellansverige har initiativ tagits för att bland annat sätta upp
informationsmaterial på flygplatstoaletterna. På informationsbladet publiceras ett telefonnummer om
vart man kan vända sig för att inte tvingas bort. Vi vill söka samverkan med Swedavia och Landvetter
flygplats försöka hitta metoder för att förhindra och förebygga barnäktenskap/bortgifte utomlands.

Yrkande S, MP
Kommunstyrelsen
Yrkande angående planering för genomförandet av kartläggning av det hedersrelaterade
våldets omfattning och karaktär i Göteborg
Förtryck i hederns namn är ett exempel på förtryck som drabbar många olika grupper, inte minst
unga, kvinnor och hbtq-personer. Att motarbeta detta handlar om att värna individens
grundläggande mänskliga fri- och rättigheter gentemot förtryckande strukturer, oavsett om dessa
finns inom familjen eller i det omgivande samhället.
Göteborgs stad bedriver sedan länge ett omfattande arbete mot hedersförtryck i stadsdelarna och
genom Social resursförvaltning. Social resursförvaltning har också getts uppdraget att inrätta en
samordningsfunktion mot hedersförtryck. Frågan berörs inom ramen för planen mot våld i nära
relationer men kan inte helt underordnas det området. Därför föreslår vi att en plan ska tas fram
parallellt med den planerade kartläggningen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
att

ge Stadsledningskontoret i uppdrag att i samverkan med Social
resursförvaltning ta fram en plan för stadens arbete mot hedersförtryck, parallellt med
den planerade kartläggningen av hedersförtryckets utbredning och karaktär i
Göteborg.

