Enkel fråga gällande arbete mot hedersförtryck till Anders Rubin.
I dagarna publicerades rapporten “Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets
utmaningar”. Rapporten är resultatet av en kartläggning som Miljöpartiet initierade och förhandlade
fram resurser till i budget för 2017 och 2018, tillsammans med utökade resurser till bland annat
resursteam heder inom arbetsmarknads- och socialtjänsten.
Rapporten är viktig men oroväckande läsning. 20% av niorna i Malmö lever i en oskuldsnorm, dvs
förväntan på att leva utan sexuella kontakter fram tills de gifter sig. Den förtryckande social kontexten
drabbar flickor men också pojkar och framför allt om de definierar sig som unga HBTQ-personer.
För en del ungdomar innebär hedersförtrycket direkt fysiskt och psykiskt våld. Det är både psykiskt
våld i form av hot och social kontroll och mer och mindre grovt våld. Kartläggningen visar att det här
våldet är kollektivt sanktionerat och ofta relativt offentligt uttryckt - syftet är både att straffa
ungdomen och att visa på familjens förmåga att “hantera problemet”. På så sätt skiljer sig våldet från
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och är svårare att komma åt eftersom det omfattar
en hel familjestruktur. Att bryta upp från hedersvåld innebär alltså ett väsentligen större steg än att
bryta upp ur en destruktiv relation.
Av rapporten framgår att kvinnor i än större utsträckning än män utsätter sina släktingar för
hedersvåld, men att det är på ett manligt familjeöverhuvuds initiativ som hedersvåldet strukturer sätts
i spel. Störst risk för att utsätta andra för heder är mammor som inte är i arbete. I rapporten framgår
det att de flesta ungdomar undviker att söka sig till socialtjänsten för stöd och hjälp, eftersom man
dels uppfattar det som ett svek mot familjen, dels inte litar på att man får hjälp. I den mån man alls
vågar söka hjälp av samhället gör man det hos elevhälsovården.
Det ställer stora krav på att elevhälsovården och skolan är rustade att möta de barn som utsätts för
hedersvåld och oskuldsnormer. Först och främst för att skydda de barn och unga som utsätts idag i
den akuta situationen, men i andra hand även för att bryta ett destruktivt mönster i släkten.
Ungdomar på högstadiet och gymnasiet måste ges verktyg att dels bryta sig ur ett förtryck mot den
egna personen, dels verktyg för att bryta destruktiva mönster och inte själva bli förövare mot framtida
egna barn.
Min fråga till ansvarigt kommunalråd, Anders Rubin, är därför:
-

kommer du att säkerställa att elevhälsoverksamheterna får de utökade resurser de behöver i
budget 2019 för att kunna erbjuda utsatta elever stöd i den akuta situationen?
kommer du att säkerställa att skolverksamheterna ges rätt utbildning och resurser att utbilda
eleverna i jämställdhet och lika rätt för att förebygga att fler barn i framtiden utsätts för
hedersförtryck av sina blivande föräldrar?
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