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Yttrande angående – Särskild satsning för att bekämpa hedersförtryck inom 
folkgruppen romer 
 

Den 19/10 2022 togs ett beslut i god majoritet i kommunstyrelsen som följer: 

”§ 735 Kommunstyrelsen hemställer till Göteborgs Stads råd för den nationella 
minoriteten romer att återkomma till kommunstyrelsen med rekommendationer till 
staden om vilka insatser man ser behövs för att motverka att romer i Göteborg 
utsätts för hedersförtryck och för konsekvenser av parallella rättssystem.” 

 

- Ett demokratiskt beslut har tagits och ska givetvis fullföljas. 
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Yrkande angående – Särskild satsning för att 
bekämpa hedersförtryck och hedersrelaterat 
våld 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Socialnämnd Centrum får i uppdrag att kartlägga, redovisa och säkerställa att 
nämnden arbetar med att motverka hedersförtryck och parallella system såsom 
romani kris inom den romska minoriteten  

2. Socialnämnd Centrum får i uppdrag att säkerställa att Resursteam heder och 
Regionalt Stödcentrum heder ska motverka, informera och förebygga parallella 
rättssystem som sker i hederns namn, såsom romani kris. 

3. Nämnden för demokrati och medborgarservice får i uppdrag att kartlägga och 
redovisa hur förvaltningen arbetar med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 
och parallella system såsom romani kris inom den romska minoriteten samt om 
personal i dess verksamheter har tillräckligt med kunskap i frågan. Kartläggningen 
ska fokusera på medborgarkontor och andra informations- och servicecenter som 
nämnden ansvarar för.  

4. Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att uppdatera sina rutiner samt ta fram nya 
arbetsmetoder för att förhindra att kommunens lokaler används till icke demokratisk 
och förtryckande verksamhet. 

Yrkandet 
Romer är en utsatt grupp i Sverige och har utsatts både för övergrepp och förtryck i 
Sverige, något som är väldokumenterat, bland annat i regeringens vitbok ”Den mörka och 
okända historien – Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet”. Vi 
behöver därför stötta och förebygga rasism och fördomar mot romer i Göteborg. 
Samtidigt kan vi inte blunda för att det finns hederskultur och parallella system inom den 
romska kulturen. Att en folkgrupp har varit förtryckt och att det förekommer rasism mot 
en folkgrupp får inte vara en förevändning för att inte bekämpa hedersförtryck inom 
samma grupp. Det är viktigt att motverka hedersstrukturer i hela samhället. 

Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. 
Tiotusentals människor, främst flickor och kvinnor men även pojkar och män, övervakas 
av sin familj och släkt. Påtvingade äktenskap, misshandel och mord är verklighet. Kultur 
och tradition är aldrig en ursäkt för förtryck.  

Nämnden för demokrati och medborgarservice ansvarar för stadens kontaktcenter och 
medborgarkontor och möter många medborgare i sin verksamhet. Det är därför av stor 
vikt att nämnden har kunskap om och jobbar för att motverka hederskultur i sin 
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verksamhet. Vi ser ett behov av att kartlägga hur nämnden arbetar med att motverka 
hedersrelaterat våld och förtryck och parallella system såsom romani kris inom den 
romska minoriteten. Nämnden behöver även kartlägga om dess personal i framförallt 
medborgarkontor samt information- och servicecenter har tillräcklig kunskap i frågan. 
Samt säkerställa att samtlig personal står bakom en demokratisk grundsyn, principer om 
mänskliga rättigheter och motverkar diskriminering. 

Problemet med parallella rättssystem kopplat till hederskultur har aktualiserats i media. 
Vi behöver ta krafttag för att förebygga och förhindra dessa utomrättsliga rättegångar. Det 
har dessutom framkommit att kommunens lokaler använts vid dessa utomrättsliga 
rättegångar. Därför får lokalnämnden i uppdrag att uppdatera sina rutiner samt ta fram 
nya arbetsmetoder för att förhindra att kommunens lokaler används till icke demokratisk 
och förtryckande verksamhet som kan kopplas till hederskultur. 
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