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Vad är hedersbrott?

Kollektivistisk kontroll, hot, begränsning och våld mot individen 
och dennes fri-och rättigheter med hänvisning till familjens heder.  

Citat från forskaren (Astrid Schlytter)
”Får inte göra saker som hon/han vill göra, måste göra 

saker som hon/han inte vill göra”

Kan få livsfarliga konsekvenser om hen inte lyssnar.

Psykiskt, socialt, fysiskt och sexuellt ekonomiskt 
våld/hedersrelaterat liv



Kravet och industrin kring myten om 
mödomshinnan



Varför fortsätter hedersbrott i Sverige?
Mekanismer bakom

• Kultur- mat, musik, dans

• Religion- privat- makt

• Religionsfrihet- Fri från Religion

• Integrationspolitik- Identitetspolitik- Segregationspolitik- Statsbidrag

• Kulturrelativism- diskriminering av individer-rasism

• Inkludering- Värderingar?

• Civila rättigheter och skyldigheter!

• Globala mänskliga rättigheter!



Omfattningen: Hedersrelaterat förtryck i Sverige

• 70 000 ungdomar är oroliga över att inte få välja sin partner (MUCF, 2009)

• Var 10de mord I Sverige är hedersrelaterat.

• 10 misstänkta hedersmord i Sverige (GAPF, 2016)

• 101 bortförda barn och unga har rapporterats till Lst Östergötlands
nationella stödtelefon – hur många faktiska fall vet vi inget om (2017)

• 38 000 flickor och kvinnor är drabbade av könsstympning, 19000 barn 
under 18 år är i riskzonen för könsstympning i Sverige (Socialstyrelsen 2015)



Omfattningen: Hedersrelaterat förtryck i Sverige

• 132 asylsökande gifta barn (Migrationsverket, 2015)

• 292 fall av månggifte (Skatteverket, 2016)

• 15 balkongflickor och kvinnor i Sverige (GAPF, 2016)



Omfattningen: Hedersmord i Sverige

Pela Atroshi Fadime Sahindal Abbas Rezai Maria Barin Aydin



Hur ska vi förebygga och stödja de utsatta?

• Synliggörandet av målgruppen problem och hälsa.
• Kartläggning av situationen för målgruppen
• Åtgärder:
• Stöd till utsatta förstärks- rutiner på arbetsplatsen, 

utvärdering av stöd.
• Kontinuerliga utbildningsinsatser 
• Tillämpning av befintlig lagstiftning
• Lagar ska skärpas
• GAPFs 12förslag på åtgärder



Vad ska vi tänka på inför möten med de utsatta?
• Idag finns det många fler som vet vad hedersrelaterat våld och förtryck 

är – men myndigheter måste bli bättre på att förstå vad det innebär 
att växa upp i den kontexten – utsatt belägenhet -

• ”Vi” bär  ansvaret för att de utsatta ska känna tillit till oss och vår 
förmåga att hantera deras utsatthet – vi har många gånger bara en 
chans

• Den utsatta kan inte göra riskbedömningar – det är myndighetens 
ansvar.

• Det är vårt agerande som avgör hur mycket den utsatta ”vågar” berätta 
för oss…..

• Tänk på våga fråga, tänk på tolk, journalföra.



Min önskan

- Integration utan kulturrelativism 

- Med trosfrihet
- Utan omvändrasism

- Solidaritet istället för tolerans

- Individuella rättigheter och skyldigheter istället för kollektivets krav 
om särbehandling/ könsseparation- Könsapartheid

- Mer civilkurage

- Fritt från hedersrelaterat liv våld och mord!



Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime

Bakgrund
- Grundades 2001
- Styrelse

- 8 arbetsgrupper
- 6 st. anställda

- 20 goodwill Ambassadörer
- 40 st utbildade stödpersoner
- Tvärpolitiskt riksdagsnätverk- Fadimedagarna Nätverket



Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime
GAPFs vision: 

Ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck! 

GAPFs verksamhet har tre pelare:

1) Stödverksamhet

- 2) Utbildningsinsatser

- 3) Opinionsbildande aktiviteter

Vi finns på Facebook, Twitter, INSTA gram



Ett stort tack till er alla! 
Bli medlem hos GAPF

E-mail: kontakt@gapf.se

Telefonjour för utsatta och professionella: 

070 44 11 075

Kontors tel: 08- 711 60 32

GAPFs Swishnummer: 1235 128 244

GAPF:s Plusgirokonto 400 92 96-7
Hemsidan:www.gapf.se

mailto:kontakt@gapf.se
http://www.gapf.se/










Stockholmsstad-Universitet

5 procent av unga mellan 16 och 25 år - vilket motsvarar cirka 70 000 
individer i Sverige

upplever att föräldrar, religion eller kultur sätter gränser för dem i 
valet av äktenskapspartner. 

8500 av de är oroliga att bli bortgifta mot deras vilja redan idag.



• Nästan 1 av 4 av flickorna i Stockholmsområdet : 

• 1- förväntas vara oskulder till dess att de gifter sig. 

• 2- får inte ha någon pojkvän.

• Nästan 1 av 6 flickor :

• 1- får inte ha killkompisar.

• 2- får inte själva bestämma vem de ska gifta sig med

• 7 % av pojkarna svarar samma sak.

Upp till 4000 utsatta ungdomar i Stockholm



Statistik-Stockholm

• 1 av 10 flickor och 4 % av pojkarna svarar :

• att deras liv begränsas och att de alltså inte tillåts ha samma vardag 
som sina jämnåriga. 

• 7 % av flickorna och 3 % procent av pojkarna svarar :

• att de är utsatta för kränkningar, hot och våld.



Bortförda Barn – Bortglömd målgrupp!

Riksorganisationen GAPFs projekt: mot barn- och tvångsäktenskap.

År: 2012-2014

med stöd av Östergötlands länsstyrelsen



Bortförande av barn
Bortföranden är en strategi att motverka att barnen
tar till sig Sveriges kultur. Föräldrar skickar sina barn 
tillbaka till gamla hemlandet för att bli uppfostrade
av släktingar och få den ”rätta” inställningen. 

Många familjer inom hederkulturen tycker att den 
västerländska kulturen är felaktig, inte minst när det
gäller barnuppfostran och synen på kvinnans
ställning. Barnen gifts ofta bort i samband med 
bortförandet eller könsstympas.



Projektresultat: Skolpersonal
• 700 skolanställda har utbildats i 29 utvalda högstadie och gymnasieskolor

skolor

• En referensgrupp av sakkunnig skolpersonal har skapats

• Nyskriven Handbok anpassad för elevhälsopersonal 

Metodstöd för samtal med HRV utsatta ungdomar

som utgår från elevens behov och framåtsyftande 

handlingsfokus. 



Projektresultat: Elever

• 7000 elever utbildade i 29 utvalda skolor

• Elever har skrivit 400 berättelser

• 100 av de handlade om Barn-och Tvångsäktenskap av sig eller någon 
de känner.

• 200 HRV utsatta elever har fått stödsamtal

• Minst 100 elever har sluppit tvångsäktenskap

• Ett 10-tal ungdomar har valt att lämna sin familj/omhändertagits 
enligt LVU. 



Nya siffror:  från 19 mars 2013 fram till 23 sep2015

Nationell team – Länsstyrelsen i Östergötland

359 ärenden som rör 504 personer

• Minst 50% av de utsatta är under 18 år

• 110 personer oro eller misstanke om barn och tvångsäktenskap

• Av dessa ärenden vet vi att 11 flickor och en pojke blivit bortgifta

• 28 personer har blivit bortförda.



Nya lagen 2014 kriminalisering av 
barn- och tvångs-äktenskap
• 18-årsgräns för alla att ingå äktenskap

• Trossamfund får bara vigselrätt om det står utom all tvivel att de inte
viger ungdomar under 18 år eller där det har förekommit
äktenskapstvång

• Person som tvingar annan person att ingå äktenskap kan dömas till 
fängelse i högst fyra år.

• Person som vilseleder annan person att åka till annat land för att där
tvingas till äktenskap kan dömas till fängelse i högst två år. 



Ett år efter Tvångsäktenskapslagen

• Av 19 polisanmälda fall om barn-och tvångsäktenskap

• Inga åtal har väkts enligt åklagarmyndigheten 



Syfte projektet Bortförda Barn

• Kunskaps- och kompetenshöjning hos rektorer, lärare, skol-
sköterskor, -kuratorer, -psykologer och fritidspersonal i Sveriges 
högstadie- och gymnasieskolor om barn- och tvångsäktenskap och 
hedersrelaterad problematik. 

• Ge elevhälsopersonal stöd och metoder för identifiering av signaler 
hos ungdomar som riskerar tvångsgifte. 

• Hjälpa utsatta elever. 



Projektets mål

• Att samla in och dokumentera elevers och skolpersonals 
erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck/tvångsgifte samt 
vilken hjälp eller brist på hjälp som de har upplevt att de fått från 
skolan, socialtjänsten eller andra myndigheter.

• Utbilda elever och skolpersonal  genom temadagar på högstadie-, 
gymnasie- och vissa folkhögskolor

• Erbjuda expertstöd till elevhälsopersonal genom träffar och enskilda 
samtal med GAPF:s experter på hederskultur såsom  psykologer, 
socionomer samt organisationer som driver skyddat boende.

• Identifiera och hjälpa utsatta ungdomar, enskilt eller tillsammans 
med elevhälso- och/eller socialtjänstpersonal



Resultat

• Temadagar har hållits i 29 utvalda skolor, vissa flera gånger

• En referensgrupp av sakkunnig skolpersonal har skapats och över
hundra skolanställda har utbildats

• Ca. sjutusen elever har utbildats

• Flera tiotals flickor och pojkar har fått hjälp och sluppit bli bortgifta

Många utsatta ungdomar har för första gången, vid och efter GAPF:s 
besök, vågat prata om sin utsatthet. Elever har fått skyddat
boende/blivit omhändertagna enl. LVU och för första gången på åratal
kunnat känna sig trygga och glada.



Dokumenterade erfarenheter
- Spårlöst försvinnande

• Det råder stor brist på kontroll vad som hänt elever som
försvinner mitt under terminen, under sommar- och
jullov eller slutar nian och inte börjar gymnasiet.

• Bortförda barn försvinner ur folkbokföringsregistret, 
vilket försvårar arbetet med att spåra och föra hem dem.



Dokumenterade erfarenheter
- barn som försvunnit anmäls inte
Skola och socialtjänst samarbetar mycket litet.  
Skolpersonal har ofta dåligt förtroende för
socialtjänstens kompetens och anmäler i för låg
grad till socialtjänst och polis, när det gäller risk 
för bortförande och tvångsgifte då man befarar
att konsekvenserna blir mer negativa för den 
utsatta. 



Dokumenterade erfarenheter
-rädsla att uppfattas som rasist

Individer inom myndigheter är
rädda att klassas som rasister om 
de kommenterar och agerar mot 
problematiken kring hederskultur.



Dokumenterade erfarenheter
-Brist på samverkan

• Skolpersonal har mestadels negativa erfarenheter när det
gäller socialtjänsts, UD:s och svenska ambassaders förmåga att
samarbeta för att få hem bortförda barn. 

• Ideella organisationer har fått ta ansvar för att få hem dessa
ungdomar till Sverige. Ofta utan ekonomisk kompensation från
myndigheter.



GAPF:s slutsatser av projektet

Nödvändiga politiska åtgärder



Kartläggande statistik krävs

Vad har hänt med de elever som försvunnit mitt under terminen, under 
sommar- och jullov eller slutar nian och inte börjar gymnasiet? De vars
uppgifter försvunnit ur Skatteverkets folkbokföring…

Vi önskar en kartläggning inom varje kommun där de inom skola, 
socialtjänst, polis och ideella organisationer som haft tidigare kontakt
med det bortförda barnet måste samverka. 



Krav på anmälningsplikt

Vi önskar tydligare krav att skolpersonal är skyldig att polisanmäla och följa
upp ärenden hos socialtjänsten vid misstanke om att elev blivit bortförd.

Rädslan att bli kallad rasist får inte hindra oss från att skydda barnen!

Hederskultur är ett resultat av  kollektivt sanktionerade kulturella och 
religiösa mönster! 



En nationell institution för hemtagande
och bättre samverkan 

Vi önskar en utredning om att införa en nationell
institution med ansvaret att hämta hem 
bortförda barn. Se exempel från Norge och
Storbrittanien. 

Vi önskar politiska beslut som säkerställer att
samverkan mellan ideella organisationer, 
socialtjänst, polis, UD och ambassader fungerar.

Vi önskar att personal vid svenska ambassader
får utbildning om hedersbrott. 



En öronmärkt budget

Det behövs öronmärkta pengar för att genom utbildning och
organisationsförändringar uppnå större samverkan bland 
myndigheter och organisationer som arbetar för att förhindra
hedersrelaterat våld och förtryck


