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Information om revidering av handlingsprogram för
hedersrelaterat våld för Luleå och Boden upprättat i
myndighetssamverkan
Bilaga: Hedersrelaterad våld – Ett handlingsprogram för Luleå och Boden
upprättat i myndighetssamverkan

Ärendebeskrivning
Föreliggande handlingsprogram för hedersrelaterat våld har gjorts i
myndighetssamverkan mellan Landstinget i Norrbottens län, Bodens och
Luleå kommun samt Polisen och har gällt sedan år 2008. Den har nu
reviderats redaktionellt företrädesvis gällande kontaktuppgifter, för att
överensstämma med förändringar i respektive organisationer.
Handlingsplanen beskriver det karaktäristiska för ett hederstänkande system,
som är patriarkalt till sin natur och där alla familjemedlemmar genom sitt
handlande bidrar till familjens heder.
Hedersrelaterat våld kan sägas vara ett svenskt problem. Det drabbar
individer som lever i Sverige, som fötts, vuxit upp här och flyttat hit, och som
ska garanteras samma rättigheter som alla andra. Under de senaste åren har
situationen för flickor och unga kvinnor som lever i en vardag som präglas av
ofrihet, tvång, hot eller våld alltmer uppmärksammats. Kunskapen och
insikten om hedersrelaterat våld mot flickor/kvinnor, behöver öka. Med ökad
kunskap och insikt kan rätt hjälp ges när en flicka/kvinna söker sjukvård för
något besvär som kan utgöra en täckmantel för den egentliga orsaken som kan
röra sig om en utsatt situation som har att göra med hedersrelaterat våld.
Även om det oftast är flickor/kvinnor som utsätts för förtryck i hederns namn
så förekommer det även att pojkar är utsatta. Ibland blir också pojkar tvingade
att gifta sig med någon de själva inte valt och det förekommer att
homosexuella relationer leder till hedersrelaterat våld och förtryck.
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Handlingsprogrammets utgångspunkt är att beskriva förstärkande faktorer,
tecknen till hedersrelaterat våld och förtryck samt hur de fysiska skadorna tar
sig uttryck.
Handlingsprogrammet innehåller en praktisk mall hur man förebygger och
motverkar förtryck av mänskliga rättigheter samt hur man tar sig an
problemen och skadorna när de har uppstått. Mallen vänder sig till
verksamheter i skolan, vårdcentralerna, Sunderby sjukhus,
socialförvaltningen och polisen.
Handlingsprogrammet innehåller också en kontaktlista med öppettider och
telefonnummer till viktiga organisationer inom ramen för ovannämnda
organisationer/myndigheter som kan komma ifråga i samband med
hedersrelaterat våld och hot.

Socialförvaltningens förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
- godkänna föreliggande revidering av handlingsprogram för hedersrelaterat
våld för Luleå och Boden upprättat i myndighetssamverkan och lägga den
till handlingarna.

Allmänna utskottets förslag
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med socialförvaltningens förslag till beslut
_____

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
-

godkänna föreliggande revidering av handlingsprogram för
hedersrelaterat våld för Luleå och Boden upprättat i
myndighetssamverkan och lägga den till handlingarna.
_____
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