
 

 

Höj din uppmärksamhet! 
 

 
     April 2020 
 
 
Vi måste hjälpas åt att förhindra att barn och unga far illa av hedersrelaterat 
våld och förtryck. Detta gäller alltid, och särskilt i tider av isolering i hemmen 
och inför skollov. Du bidrar genom att vara extra uppmärksam på barn och unga 
som visar tecken på utsatthet. 
 

Isolering i hemmen på grund av Covid-19 

Den situation som råder i samhället idag tvingar många att stanna hemma med 
anledning av Covid-19. Detta ökar risken för utsatthet. Att isoleras i hemmet, utan 
möjlighet att gå till skolan, träffa vänner eller delta i fritidsaktiviteter kan innebära 
en extra utsatthet för de barn och unga som lever med hedersrelaterat våld och 
förtryck. 
 
Höj din uppmärksamhet inför sommarlov et 

Sommarloven ska vara ett välkommet avbrott i vardagen. Så är det tyvärr inte för 
alla. För de barn och unga som lever i en hederskontext kan skolan vara en fristad 
och en plats där de kan vara sig själva. I skolan finns också möjlighet till kontakt 
med andra vuxna än föräldrar och släktingar.  
 
För barn och unga som lever med risk att utsättas för hedersrelaterat våld och 
förtryck kan skolloven innebära en period då risken att bli utsatt ökar. Det finns 
risker att bli bortförd från Sverige mot sin vilja för att bli bortgift, könsstympad 
eller i uppfostringssyfte. För andra barn och unga innebär skollovet isolering på 
hemmaplan, utan möjlighet att träffa kompisar eller delta i lovaktiviteter. 
 
Det är viktigt att du skärper din uppmärksamhet och är extra lyhörd för barn och 
unga som på något sätt visar tecken på utsatthet, nu och inför sommarlovet! 
 
Orosanmälan 

Du är skyldig att omgående göra en orosanmälan vid misstanke eller kännedom 
om att ett barn far illa. Anmälan gör du till socialtjänsten i din kommun 
(Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §).  
 
Polisanmälan 

Vid misstanke om pågående eller planerat brott gör en polisanmälan.  
Ring 112 om det är akut och 114 14 för att göra en anmälan. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Nationella kompetensteamet  

För konsultation och rådfrågning kontakta det Nationella kompetensteamets 
stödtelefon på nummer 010-223 57 60. 
Mer information om hedersrelaterat våld och förtryck finns på 
www.hedersfortryck.se med Länsstyrelsen Östergötland som ansvarig avsändare. 
 
Könsstympningspass  

Könsstympningspass är ett kommunikationsverktyg i arbetet med att förhindra 
kvinnlig könsstympning. För information klicka här, Info pass. Det går också att 
beställa könsstympningspass på olika språk direkt via mail till, 
anders.o.sandberg@lansstyrelsen.se 
 
Affischer riktade till barn och unga  

Vill du skriva ut affischer och sätta upp på platser där barn och unga ser 
informationen hittar du dem i länkar nedan, från hedersfortryck.se:  
 
Orolig för en kompis>>> 
Vill alla att du skall gifta dig, utom du?>>> 
 
Nationell kampanj 

Inom kort lanserar flera myndigheter tillsammans en nationell kampanj, Saknad. 
Kampanjen innebär ett nyhetsbrev som kommer att gå ut till alla kommuner i 
Sverige. Hjälp gärna till att sprida nyhetsbrevet till berörda. 
 
Kontakt 

Har du frågor till Länsstyrelsen kontakta; 
Setareh Shahbazian Wahnström, setareh.shahbazian@lansstyrelsen.se 
Anders Sandberg anders.o.sandberg@lansstyrelsen.se  
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