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Motion| Sverigedemokraterna Karlskrona
Motion angående att kartlägga hedersrelaterat våld och
förtryck mot skol- och gymnasieelever i Karlskrona
Det har kommit många rapporter via olika mediekanaler som säger att det hedersrelaterade förtrycket och
våldet ökar i Sverige och vi måste tydligt visa att vi står på de utsatta kvinnornas och barnens sida mot
detta patriarkala förtryck.
 Enligt Regionpolischef Carin Götblad (2015) drabbar hedersrelaterat våld 10% av Sveriges unga
mellan 16-25.
 Vart tionde mord på en kvinna i Sverige anses vara hedersrelaterat uppger Länsstyrelsen i
Östergötland.
 Rättssociolog och docent Astrid Schlytter uppskattar att så många som 240 000 unga kan vara
drabbade i vårt land.
Karlskrona kommun har haft två fall av barnäktenskap - som vi känner till - och flera personer vittnar om
att vissa föräldrar inte låter sina flickor gå till fritidsgården i närheten av bostaden trots att deras yngre
bröder får gå. De ska tydligen hjälpa till hemma samtidigt som det inte anses “passande”. Pojkar utsätts
också men på ett annat vis än flickor. De tvingas övervaka sina syskon, kusiner eller vänner till familjen, se
till så att de “uppför sig” och kan t.o.m tvingas eller pressas att bruka våld mot dem. Hedersrelaterat våld
yttrar sig på olika sätt men har ett gemensamt syfte; att bevara flickors oskuld/kyskhet och därmed
familjens/släktens heder. Detta sker ofta genom kontroll, begränsningar, snävt livsutrymme, våld,
förtryck, könsstympning, tvångsäktenskap och i extrema fall även människorov och mord.
Karlskrona kommun har sedan 2007 en Samverkansgrupp mot hedersrelaterat våld och förtryck med
representanter från skola, socialtjänst och polis. Vid kontakt med dem kunde de inte ge oss en klar bild på
hur utbrett hedersförtrycket är i Karlskrona kommun. Kommunen lägger idag fokus på akuta ingripanden
och då blir förekomsten av hedersproblematik uppenbar först i samband med att ett barn eller en ungdom
i stunden räddas från överhängande fara för hedersvåld. Sverigedemokraterna vill på sikt tillföra medel för
att så gott det går kunna förebygga att våra elever i skolan och gymnasiet drabbas av hedersrelaterat våld och
förtryck. Vi bör utöka de satsningar som görs för att motverka det hedersrelaterade våldet men för att ta
oss an frågan på ett systematiskt och effektivt sätt måste vi veta hur problembilden ser ut lokalt i
Karlskrona. Vilken typ av problem har vi i kommunen och i vilken omfattning?
Ingen flicka eller pojke, kille eller tjej, skall bli utsatt för hedersförtryck eller hedersvåld i vår kommun!
Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att ge berörda nämnder i uppdrag att tillsammans med Samverkansgruppen mot hedersrelaterat våld och
förtryck kartlägga det hedersrelaterade våldet och förtrycket mot kommunens skol- och gymnasieelever
både vad gäller problemets karaktär och omfattning samt presentera sina resultat för kommunfullmäktige.
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