Motion till KF 2020-04-14
Kartläggning av hedersrelaterat våld
Hedersförtrycket är ett allvarligt och växande hot mot värden som jämställdhet och frihet.
Hedersförtryck handlar i första hand om patriarkala kulturer, det är ett kvinnoförtryck. I över hundra
år har hårt arbete för kvinnors rättigheter och oberoende gjort mycket för jämställdheten i Sverige.
Det är oerhört viktigt att stå fast vid de landvinningar som gjorts. Men ett problem idag är att många
upplever att tryggheten och jämställdheten inte omfattar dem, såväl i landet som i Haninge. Sexuellt
våld och trakasserier, könsstympningar, oskuldskontroller, tvångsäktenskap och vittnesmål om en allt
ökande radikalisering gentemot främst kvinnor, fyller medierna och polisens rapportering. Ändå är
det så att mycket av den hedersrelaterade brottsligheten sker i det fördolda och mörkertalet är stort.
Att vi har hedersförtryck och våld i Haninge är känt. För den som är utsatt är det av högsta vikt att
snabbt få hjälp. Men att kunna se och identifiera problemen är inte alldeles enkelt. Att bekämpa
hedersförtrycket är en oerhört komplex utmaning, men för det får man inte rädas debatten och
besluten. För att få till bra beslut och insatser så behövs en tydlig kartläggning var och i vilken
utsträckning detta finns i Haninge. För vi måste föra de ofrias talan.
Kommunfullmäktige i Haninge beslutade 2017-11-06 (§319) att ge socialnämnden, tillsammans med
grund- och förskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, i uppdrag att bland
elever i högstadiet och gymnasiet göra en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning
och karaktär i Haninge. Trots tydliga uppdrag sedan 2017 från kommunfullmäktige och avsatta
pengar i budget har ingen kartläggning av hedersrelaterat våld genomförts.
Moderaterna anser att detta är olyckligt och vill på nytt lyfta att en kartläggning av hedersrelaterat
våld genomförs i Haninge.

Förslag till beslut:
1. Att socialnämnden, tillsammans med grund- och förskolenämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, får i uppdrag att bland elever i högstadiet och gymnasiet göra en
kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Haninge.
För Moderaterna

