Nämndsinitiativ
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kartlägg hedersförtrycket i Malmös gymnasieskolor
Hedersproblematiken i Malmö stad är påtaglig, inte minst i vårt skolväsende. Under de
senaste åren har problematiken blivit mer belyst, vilket givetvis är välkommet. Dessvärre är
det oroväckande hur hedersförtrycket, särskilt mot kvinnor, tar sin utformning i stadens
gymnasieskolor. Det har tidigare gjorts undersökningar kopplat till hedersproblematiken i
Malmö för att politikerna i Malmö stad ska få en någorlunda lägesbild. Realiteten är troligtvis
mycket nedslående, då det kan finnas fler fall av hedersrelaterad problematik i mörkertalen
än vad som rapporteras.

Tidigare rapporter om hedersförtrycket bland unga i Malmö och även bland små barn i
förskolorna visar att hedersförtryck och dess sätt att uttrycka sig är utbredd och till viss del
normaliserat.

Det krävs krafttag för att motverka den här typen av attityder och föreställningar. Det är
främst för barnen, men även för vårdnadshavarnas och personalens skull. Ingen vinner på att
vara en del av att upprätthålla och sprida hedersförtryck, medvetet såväl som omedvetet.

För att kunna ta krafttag och kunna motverka detta hedersförtryck och för att det inte ska få
något fäste krävs det att återkommande göra kartläggningar och inventera hur lägesbilden
ser ut. Oavsett om lägesbilden förbättras eller försämras är det framför allt viktigt att ha
kunskapen om hur situationen är i Malmös gymnasieskolor, gällande hedersförtryck.
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Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden besluta:

-

Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att regelbundet göra
återkommande kartläggningar av hedersförtrycket inom nämndens ansvarsområde
och göra en lägesbedömning som redovisas inför nämnden.

-

Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att integrera den
återkommande kartläggningen av hedersförtrycket i det systematiska
kvalitetsarbetet.
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