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Yttrande angående yrkande från L, D, M och 
KD angående särskild satsning för att 
bekämpa  
hedersförtryck och hedersrelaterat våld 
  
 

I Göteborgs stad ska alla individer kunna leva i frihet. Olika former av förtryck och våld 
ska aldrig accepteras, oavsett vem det kommer från och hur det tar sig uttryck. Idag lever 
allt för många göteborgare begränsat och lever med hat eller hot både från okända 
personer men också från familj och släkt. Hederskultur och det förtryck det innebär måste 
motverkas med full kraft. I Göteborgs stad finns en plan för arbetet mot hedersrelaterat 
våld och förtryck med syfte att samordna stadens insatser inom området. Centerpartiet är 
positiva till att revidera denna plan tidigare än planerat, för att stärka upp arbetet och 
eventuellt addera fler åtgärder.  
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Yrkande angående – yrkande från L, D, M och KD 
angående särskild satsning för att bekämpa 
hedersförtryck och hedersrelaterat våld 
Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tidigarelägga revidering av Göteborgs Stads plan för 
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020- 2023 i syfte att föreslå åtgärder för att 
ytterligare skärpa Göteborgs stads arbete mot förekomsten av parallella system för 
rättsskipning, såsom romani kris. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda 
minoritetsgrupper. 

2. Yrkandet från L, D, M och KD avslås.  
 

Yrkandet 
Hedersförtryck och förekomst av parallella system för rättsskipning är oacceptabla företeelser som inte 
ska tolereras. Trots redan beslutade insatser återstår mycket att göra innan Göteborg är en stad där alla 
får leva i frihet, oavsett bakgrund. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är fast beslutna 
att vidta åtgärder för att förebygga förekomsten av hedersförtryck och parallella samhällsstrukturer. 

För att staden ska kunna stärka arbetet mot hedersförtryck krävs ytterligare åtgärder och 
kompetensförstärkning. Ett exempel på ett sådant område är romani kris, där staden saknar tillräcklig 
kompetens. För att leva upp till målsättningarna för stadens arbete mot hedersförtryck är det viktigt att 
nuvarande arbetssätt tar hänsyn till ny information och nya fenomen. 

Redan idag har staden ett pågående arbete mot parallella samhällsstrukturer, parallella system för 
rättskipning och hedersförtryck genom planen för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020 – 
2023. Vi föreslår att revideringen av planen tidigareläggs för att kunna inkludera ytterligare åtgärder 
för att motverka förekomsten av parallella system för rättsskipning, såsom romani kris. Detta 
tillvägagångssätt ger experter och tjänstepersoner med särskild kompetens möjligheten att 
vidareutveckla eller ta fram helt nya insatser. För att säkerställa att insatserna har bästa möjliga effekt 
behöver arbetet även i fortsättningen ske i nära samverkan med professionella och akademien. 
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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. 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tidigarelägga revidering av Göteborgs Stads plan 
för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020- 2023 i syfte att föreslå 
åtgärder för att ytterligare skärpa Göteborgs stads arbete mot förekomsten av 
parallella system för rättsskipning, såsom romani kris. Uppdraget ska genomföras i 
samverkan med berörda minoritetsgrupper. 

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera Göteborgs Stads plan för arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 2020- 2023 i samband med revideringen. 

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. 
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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 
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. 

Göteborgs stads övergripande styrdokument mot hedersrelaterat våld och förtryck är 
Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020- 2023. Då 
den är utgående är det viktigt att den revideras och kompletteras med nya kunskaper och 
de problem som vi nu vet finns. Under revideringen är det viktigt att den gamla planen 
utvärderas för att se om de mål och åtgärders som planerats kommit igång och är 
verkningsfulla. I revideringsarbetet behöver även lyfta in arbetet mot parallella system för 
rättsskipning, såsom romani kris.  
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