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Projektmedel till arbetet med hedersproblematiken

Samtliga länsstyrelser fick 2003 i uppdrag att kartlägga behovet av insatser för unga flickor
och kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

Kartläggningen visade bl.a. att det i våra län finns ett stort mörkertal av flickor, unga kvinnor
och män som riskerar att utsättas för hedersrelaterat hot och förtryck. Den visade också att det
finns ett stort behov av att arbeta förebyggande bl.a. med kunskapshöjande aktiviteter och
med attitydpåverkande verksamhet.

Länsstyrelserna har sedan 2004 fått i uppdrag att stimulera framväxten av förebyggande
insatser för personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Medlen
skall också kunna användas för att utveckla metoder och för bildande av nätverk samt till
satsningar gällande utbildning och attitydpåverkande arbete.

Under 2004- 2007 har medel bl.a. beviljats till bildande av nätverk, utformande av
handlingsplan mot hedersrelaterat hot och våld, gruppverksamheter för ungdomar och
föräldrar samt olika kompetens höjande aktiviteter.

Länsstyrelserna presenterar därför med glädje de satsningar som Länsstyrelserna har beviljat
medel till.

Therese Magnusson
Socialkonsulent

Rädda Barnens distriktsförbund
c/o Sabine Strömberg
Åvägen 11
372 51 Kallinge
Elektras bröder
Beviljade medel 88 000 kronor och 112 000 kronor
Rädda Barnens Distriktsförbund beviljades medel från 2005 års statsbidrag för att arrangera
teaterföreställningen Elektras bröder i samtliga kommuner i samarbete med teaterföreningen
och med några av länets skolor. Elektras bröder handlade om killarnas situation i en
hederskultur och följs av värderingsövningar.

Rädda Barnen beviljades medel från 2006 års statsbidrag till Elektras show som tar upp
föräldrarnas roll i en hederskultur. Föreställningen belyser föräldrarnas situation i ett
segregerat Sverige utan vardaglig kontakt med svenskar och om kampen att bevara sina
traditioner.

Familjehemsgruppen (UFG) socialförvaltningen i Karlskrona
Socialförvaltningen
371 83 Karlskrona
Studiebesök
Beviljade medel 5000 kronor och 3740 kronor
Socialförvaltning beviljades medel från 2004 års statsbidrag för att göra ett studiebesöklett
studiebesök på Stockholms Stöd och rådgivningscenter för flickor/unga kvinnor med utländsk
härkomst. Centret vänder sig till flickor/unga kvinnor i åldrarna 13-20 år med utländsk
bakgrund som utsätts för hedersrelaterat våld, hot eller förtryck av nära anhörig.

Socialförvaltningen beviljades ytterligare medel från 2006 års statsbidrag för ett studiebesök
på familjehemscentrum i Göteborg. Syftet var att få kunskap om hur man rekryterar
familjehem med annan etnisk bakgrund.

Studiebesöken är en del i familjehemsgruppens arbete med ungdomar med en hedersrelaterad
problematik.

Barn- och Ungdomsförvaltningen i Karlskrona
371 83 Karlskrona
Utbildningsserie
Beviljade medel 48 000 kronor
Under våren 2005 och hösten 2005 genomfördes kompetensutveckling av personal inom barnungdomsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.

Utbildningen omfattade tre halvdagar med två föreläsare vid varje tillfälle. På förläsningarna
deltog personal från psykiatrin, primärvården, migrationsverket, kvinnojourer, polisen,
studieförbund och andra föreningar som kommunen samverkar med i integrationsfrågor.

Föreläsarna träffade på kvällen representanter från olika invandrargrupper för att diskutera
frågor av gemensamt intresse.

Karlskrona kommun
371 83 Karlskrona
Inspirerande möten
Beviljade medel 20 000 kronor
Under våren 2004 genomfördes i Karlskrona en serie ”Inspirerande möten” vars syfte var att
skapa en ökad förståelse och kunskap i olika frågor bl.a. etnisk och religiös diskriminering,
hur islam fungerar i Sverige, FN:s barnkonvention.
Avslutningsvis talade chefen för Dalateatern Astrid Assefa om ämnet ”Främmande
Skrämmande” där hon delade med sig av sina annorlunda yrkes- och livserfarenheter och
reflekterade över dagens samhälle.

Föreläsningsserien är ett samarbete mellan fem kommunala förvaltningar och finansieras
delvis av medel från Equalprojektet Nyckelkrafter, Kungsmarkskyrkan, teaterföreningen och
Nordea.

Karlskrona kommun, Råd- och Stödgruppen
371 83 Karlskrona
Studiebesök, utbildningssatsningar samt utvecklande av gruppverksamhet
Beviljade medel 29 500 kronor
Under 2005 och 2006 har bl.a. personalen i Mellanstaden i Karlskrona att genomfört
aktiviteter för att öka sina kunskaper om hedersproblematiken för att sedan kunna arbeta
förebyggande med pojkar och flickor i grupp. Syftet med gruppverksamheten är att stärka den
unge och bygga upp en god självbild och tilliten till vuxna. Pojkars kvinnosyn och invanda
könsroller kommer att belysas samt flickors rättigheter.

Karlskrona kommun, Barn- och Ungdomsförvaltningen
371 83 Karlskrona
Tjej- och killgrupper
Beviljade medel 36 400 kronor
Under 2004 påbörjades arbetet med att bilda tjej- och killgrupper under skoltid i samverkan
med socialförvaltningen och Svenska kyrkan. Syftet är att skapa ett hållbart nätverk som kan
arbeta med attitydpåverkande åtgärdsprogram. Tjejgruppens syfte är att stärka deras
självförtroende och identitet, få självinsikt och våga ifrågasätta sin omgivning. Killgruppernas
syfte är att diskutera skillnader i olika kulturers syn på kvinnor, våld mot kvinnor samt
kvinnors rättigheter, jämställdhet mm.

Kvinnojouren Embla i Sölvesborg
Bancksv 6
294 35 Sölvesborg
Utbildningsdag
Beviljade medel 11 652 kronor
Under våren 2005 genomförde Kvinnojouren Embla i Sölvesborg en utbildningsdag kring
hedersproblematiken.
Kvinnojourens syfte var att få ökad kunskap om hur de kan hjälpa kvinnor som är utsatta för
hedersrelaterat hot och/eller våld och att lära sig att uppmärksamma signaler som kan leda till
hedersrelaterat våld. Kvinnojouren ville bidra till att stimulera olika nätverk och skapa
samverkan mellan organisationer och myndigheter i Blekinge län. Olika aktörer inom
Blekinge län bjöds in till temadagen.

Rädda Barnen i Karlskrona
c/o Irene Milsten
Amiralitetsgatan 3B
371 30 Karlskrona
Dialogforum
Beviljade medel 25 000 kronor
Sedan hösten 2002 samlas en grupp kvinnor med utländsk bakgrund till samtal och aktiviteter.
Arbetet har skett i samverkan mellan Sunnadals rektorsområde och Rädda Barnens
lokalförening i Karlskrona. Arbetet innefattar numera även den hedersrelaterade
problematiken.
Samtalen handlar om bl.a. om religion, kulturkrockar, kvinnor och barns hälsa, resonemang
kring förhållningssätt i Sverige mellan barn och vuxna.
Dialogforums erfarenheter är att genom att kvinnorna möts en gång i veckan så stärks deras
roll som kvinna och mamma i det svenska samhället vilket har betydelse för mötet med
hedersrelaterat våld bland dagens tonåringar.

Karlskrona kommun
Utrednings- och familjehemsgruppen
Socialförvaltningen
371 83 Karlskrona
Beviljade medel 3740 kronor
Familjehemsutbildning
Syftet med projektet är att utbilda och rekrytera familjehem som kan ta emot barn och
ungdomar med annan kulturell bakgrund.
Alla befintliga familjehem erbjuds utbildning i hedersproblematiken. Ett urval av
familjehemmen kommer att erbjudas fördjupad utbildning.

Karlshamns kommun
Omsorgsförvaltningen
374 81 Karlshamn
Beviljade medel 40 700 kronor
Utbildningsinsatser
Under hösten 2006 kommer Karlshamns kommun att erbjuda samtliga personal inom IFO
utbildning om hedersrelaterat våld. Syftet är att få ökad insikt om problematiken för att

därefter kunna erbjuda föräldrautbildning inom introduktionsarbetets ram med nyanlända
flyktingar.

Olofströms kommun
Nordenbergsskolan
Box 302
293 24 Olofström
Beviljade medel 2700 kronor
Gruppaktivitet
Projektet avser gruppträffar vars syfte är att genom speciella teman stärka flickors självkänsla
och deras förmåga att agera självständigt om de riskerar att utsättas för hedersrelaterat hot.
Gruppen träffas vid sex olika tillfällen och avslutar gruppaktiviteten med en utflykt.

Karlskrona kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen
371 83 Karlskrona
Beviljade medel 10 934 kronor
Sharafs hjältar
Avsikten med projektet är att under två dagar engagera Sharafs hjältar för att arbeta med killar
i årskurs åtta och nio. Detta genom att använda ”hjältarna” som diskussionspartners.
Föräldrar, personal och andra får också ta del av föreställningen på kvällstid.

Karlskrona kommun
Kungsmarksgruppen
Socialförvaltningen
371 83 Karlskrona
Beviljade medel 58 110 kronor
Samverkansgrupp
Syftet med projektet är att bilda en samverkansgrupp med olika aktörer såsom personal från
socialtjänsten,

Sunnadalsskolan,

närpolisen,

gymnasieskolan

etc.

Syftet

med

samverkansgruppen är att skapa rutiner och tillvägagångssätt för att kunna agera korrekt och
snabbt när misstanke om att hedersrelaterat ärende uppstår.

Samverkansgruppen skall via företaget Mecca utöka sina kunskaper om hedersrelaterat våld
och om integrationsarbete. Arbetet skall utmynna i en handlingsplan kring hur myndigheterna
skall agera vid ärende som rör hedersrelaterat våld.

Karlskrona kommun
Utbildningsförvaltningen
371 83 Karlskrona
Beviljade medel 29 600 kronor
Studieresor
Projektet

syftar

till

att

via

studiebesök

vid

kvinnokliniken,

MAS

i

Malmö,

Angeredsgymnasiet i Göteborg ta del av andras erfarenheter av hedersproblematiken.
Elevvårdspersonalen avser att höja sin kompetens i frågan om hedersrelaterat hot och våld.

Olofströms kommun
Box 302
293 24 Olofström
Beviljade medel 65 500 kronor
Gruppverksamhet
Målgruppen för projektet är föräldrar och pojkar i familjer där ett patriarkaliskt familjesystem
med hederstänkande är framträdande. Syftet med gruppverksamheten för föräldrar är att öka
kunskapen om barns och ungdomars behov, öka medvetenheten om kraven på föräldraskapet,
öka kunskapen om vad jämlikhet innebär samt öka medvetenheten om könsrollers betydelse.
Syftet med gruppverksamheten för pojkarna är att öka kunskapen om jämlikhet innebär och
ge pojkarna en möjlighet att reflektera över könsroller, normer och värderingar.

Karlskrona kommun
Kungsmarksgruppen
Socialförvaltningen
371 83 Karlskrona
Gruppverksamhet
Beviljade medel 24 212 kronor och 49 225 kronor
Karlskrona kommun beviljades medel från 2004 års statsbidrag till att bedriva
gruppverksamhet för ungdomar samt för att öka sina kunskaper om hedersproblematiken.

Socialförvaltningen beviljades medel från 2005 års statsbidrag till fortsatt arbete med
gruppverksamhet; till flickor i årskurs 8 och 9, mansgrupp och killgrupp.

Barn- och Ungdomsförvaltningen
Karlskrona kommun
371 83 Karlskrona
Tjej och killgrupper
Beviljade medel 8900 kronor
Tjej och killgrupper vars syfte är att stärka tjejernas och killarnas självförtroende och
identitet. Att ungdomarna får självinsikt och vågar ifrågasätta sin omgivning. Vid träffarna
kommer kulturella skillnader och samhällets syn på kvinnor och män att diskuteras. Sociala
aktiviteter genomförs.

Utbildningsförvaltningen/Törnströmska gymnasiet
Karlskrona kommun
371 83 Karlskrona
Utbildningsinsatser
Beviljade medel 46 000 kronor
Utbildningsförvaltningen beviljades med för utbildning i ” Demokrati och mänskliga
rättigheter” / ” Heder, att leva i två världar”. Syftet med utbildningen är att få kunskap kring
hedersproblematiken för att sedan kunna starta upp gruppverksamhet för ungdomar på
gymnasieskolan.

Utbildningsförvaltningen/ Fischerströmska gymnasiet
Utbildningsförvaltningen
371 83 Karlskrona
Tjejgrupp
Beviljade medel 44 880 kronor
Tjejgruppsverksamhet för åldern 16-18 år. Via samtal påverka flickornas attityder så att de
blir mer självständiga och kan ta beslut som grundar sig på egna värderingar. Arbetet med
tjejgrupperna bygger på dels samtal och dels aktiviteter.

Karlskrona kommun
Socialförvaltningen
371 83 Karlskrona
Handlingsplan och samverkansgrupp
Beviljade medel 80 000 kronor.
Av 2005 års medel 2006 beviljades medel till bildande av samverkansgrupp. Av 2006 års
medel beviljas till utformandet av handlingsplan i ärenden som rör hedersrelaterat våld.
Medlen avser kostnader för studieresor, handlingsplan handledning samt föreläsningar i
storgrupp.

Karlskrona kommun
Socialförvaltningen
371 83 Karlskrona
Handledning
Beviljade medel 42 960 kronor
Socialförvaltningen beviljas medel till handledning i ärenden som rör hedersrelaterad
problematik vid sex tillfällen. Syftet är att i konkreta ärenden få en djupare kunskap och
förståelse för problematiken.

Karlskrona kommun
Socialförvaltningen
371 83 Karlskrona
Utbildningsinsats
Beviljade medel 38 957 kronor och 18 241 kronor
Syftet med utbildningsinsatsen är att få en utökad kompetens i att samtala med barn i svåra
situationer. Fokus är att genomföra samtal med barn med invandrarbakgrund. Samtalet med
barnet sker när föräldern är närvarande.

