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Projektmedel till arbetet med hedersrelaterat hot och våld.
Samtliga länsstyrelser fick 2003 i uppdrag att kartlägga behovet av insatser för unga flickor
och kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Länsstyrelserna i Blekinge,
Kalmar och Kronoberg genomförde gemensamt kartläggningen och har därefter arbetat samarbetat kring frågan.

Kartläggningen visade bl.a. att det i våra län finns ett stort mörkertal av flickor, pojkar, unga
kvinnor och män som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. 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 nätverk och attitydpåverkande arbete.
Under 2005 beviljades främst medel till bildande av nätverk, attitydpåverkande insatser och
till kompetens höjande aktivister.

Therese Magnusson
Socialkonsulent
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Blekinge Län
Karlskrona kommun
Socialförvaltningen
371 83 Karlskrona
Studiebesök
Under hösten 2005 genomförde personalen från familjehemsgruppen ett studiebesök på Familjehemscentrum i Göteborg. Syftet med besöket var att lära hur man rekryterar familjehem
med annat etniskt ursprung än svensk.
Studiebesök är en del i familjehemsgruppens arbete med ungdomar med en hedersrelaterad
problematik.

Karlskrona kommun
Utrednings- och familjehemsgruppen
Socialförvaltningen
371 83 Karlskrona
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
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.
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Olofströms kommun
Nordenbergsskolan
Box 302
293 24 Olofström
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.

Kunskapsteatern
Skomakaregatan 5
371 36 Karlskrona
Teaterföreställningar
Projektet kommer att visa föreställningen Maija of Chaggaland som är en föreställning som
belyser hederskulturella problem, framför allt problematiken kring könsstympning. Efter föreställningarna hålls ett samtal där det ges möjlighet att ställa frågor om föreställningens innehåll.

Karlskrona kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen
371 83 Karlskrona
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.
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Karlskrona kommun
Kungsmarksgruppen
Socialförvaltningen
371 83 Karlskrona
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
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
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.
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Karlskrona kommun
Kungsmarksgruppen
Socialförvaltningen
371 83 Karlskrona
Gruppverksamhet
Karlskrona kommun beviljades medel från 2004 års statsbidrag till att bedriva gruppverksamhet för ungdomar. Syftet var att skapa ett hållbart nätverk som kan arbeta med attitydpåverkande åtgärdsprogram. Tjejgruppens syfte var att stärka flickornas självförtroende och identitet, få självinsikt och våga ifrågasätta sin omgivning. Syftet med killgrupperna var att diskutera skillnader i olika kulturers syn på kvinnor, våld mot kvinnor samt kvinnors rättigheter, jämställdhet etc.
Projektet beviljas medel från 2005 års statsbidrag till vidareutveckling av gruppverksamheten
samt till en mansgrupp vars syfte är att ge samhällskunskap, diskutera kring föräldrarollen,
göra studiebesök och ha diskussioner kring relevanta ämnen.
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Kalmar Län
Västerviks kommun
Box 22
593 21 Västervik
Utbildningsinsatser och samverkansgrupp
Avsikten med projektet är att öka och utveckla kunskapen om hedersrelaterat våld genom bl.a.
föreläsningar. Tanken är vidare att det skall bildas en samverkansgrupp som skall erhålla fördjupade kunskaper i frågeställningarna kring hedersproblematiken, samverkansgruppen
kommer att erhålla specifik handledning i hedersproblematiken.

Oskarshamns MansCentrum
Humleplan 17
572 32 Oskarshamn
Sharafs hjältar
Medel är beviljade till en föreläsning av Sharafs hjältar för att bidra med kunskap och förståelse för hedersrelaterat våld.

Novaskolan
Norrlidsvägen 168
393 59 Kalmar
Kompetenshöjande insatser
Avsikten med projektet är att genomföra en fördjupad fortbildning för delar av skolans personal i samarbete med socialtjänsten och Nova fritidsgård. Detta arbete skall resultera i en handlingsplan. Vidare skall skolan tillsammans med elever arbeta fram en dans- och teaterpjäs som
bearbetar den hedersrelaterade problematiken.

6

Högsby kommun
Individ och familjeomsorgen
579 80 Högsby
Utbildningsinsatser och handlingsplan
Projektet syftar till att ytterligare medvetandegöra hedersproblematiken hos berörda yrkesgrupper i kommunen och att öka samverkan. Avsikten är även att projektet skall kunna stödja
socialtjänsten i enskilda ärenden.
Två personer om 75 % totalt kommer att administrera ovanstående och vara ansvariga för
arbetet med handlingsplaner. En person kommer även att arbeta ”på fältet” med kommunens
invandrarungdomar.

Stagneliusskolan
Box 824
391 28 Kalmar
Utbildningsinsats och Sharafs hjältar
Projektet erhöll medel från 2004 års statsbidrag för att arrangera en föreläsningsdag om hedersrelaterat hot och våld. Föreläsningen riktar sig mot skolkuratorer inom barn- och ungdomsförvaltningen och Gymnasieförbundet och till rektorer och socialtjänstens handläggare
inom barn- och familjesektionen.
Projektet planerar att bjuda in ”Sharafs hjältar" samt ha en föreläsning om mansrollen med
stöd av 2005 års statsbidrag.

Rädda Barnens lokalavdelning
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G.a Häradsvägen 36
393 65 Kalmar
Teaterföreställning
Avsikten med projektet är att visa en teaterföreställning för gymnasieungdomar och vuxna.
Pjäsen handlar om ett hedersmord och syftar till att synliggöra problematiken för olika familjemedlemmar.

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Lars Kaggskolan
Box 832
391 28 Kalmar
Föreläsningsdag
Avsikten med projektet är att arrangera en föreläsning för årskurs två. Föreläsningen handlar
om att skapa fungerande relationer och att vara vaksam när man riskerar hamna i ett destruktivt förhållande. Föreläsningen vidgar cirklarna till att innefatta våld och makt i såväl som
hederskulturer som i vår egen västerländska kultur. Syfte är att stärka elevernas självkänsla,
ge dem redskap att kunna säga Ja och Nej när det behövs och att ta sig själva och sina känslor
på allvar.

Kronobergs län
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Mansjouren
Mansjouren Kronoberg
Vänortvägen 6A
352 47 Växjö
Projekt Diwan
Projekt Diwan erhöll medel från 2004 års statsbidrag för arbete med att underlätta integrationsprocessen för familjer med utländsk bakgrund genom spridning av information och utbildningsinsatser. Avsikten var även att åstadkomma åtgärder i förebyggande syfte för att
hindra hedersrelaterat våld, skapa sociala nätverk, låta unga föra sin egen talan om hur de ser
på problematiken och vilka åtgärder de själva anser vara mest angelägna. Projektet erhåller
medel från 2005 års statsbidrag för fortsatt arbete med ovanstående samt att skapa ett socialt
nätverk.

Ideella föreningen Dalbo
Panncentralen – Dalbo
Sommarvägen 7
352 37 Växjö
Kvinnor Emellan
Projektet erhöll kvinnor Emellan medel från 2004 års statsbidrag för att organisera en föräldrautbildning med föreläsnings- och diskussionskvällar kring temat heder och hedersrelaterat
våld. Projektet erhåller medel från 2005 års statsbidrag och har nu som mål att bilda diskussionsgrupper för både män och kvinnor enligt den modell som utarbetats i Rädda Barnens
dialogprojekt. De vill förstärka samarbetet med fritidsgårdarna i kommunen och bygga upp
nätverk med andra aktörer inom området.

Sensus Studieförbund
Norrgatan 15
9

351 06 Växjö
Utbildningsinsatser
Målsättning för projektet är dels att utbilda 100 personer för att ge dem kunskaper och kompetens för att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld dels att minst 25 ungdomar skall
delta i studiecirklar med inriktning mot attityder, normer och mänskliga rättigheter.

Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö
Utvecklingsprojekt
Projektet beviljades medel från 2004 års statsbidrag till att arbeta för att förbättra kunskaperna
om och samarbetet omkring ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Målet
var att öka kunskapen för upptäckt och åtgärdandet av hedersproblematiken, forma hållbara
strukturer/nätverk mellan berörda myndigheter/organisationer för samordning, utarbeta konkreta handlingsplaner, tillhandahålla säkerhetslösningar för den enskilde samt att involvera
frivillighetsrörelserna i de förebyggande nätverken. Med stöd av 2005 års statsbidrag beviljas
Socialnämnden, Gymnasienämnden, Skol- och Barnomsorgsnämnden och Polismyndigheten
medel till fortsatt arbete med ovanstående.

Tingsryds kommun
Socialförvaltningen
Box 99
362 22 Tingsryd
Utbildningsinsatser
Avsikten med projektet är att skolan och socialtjänstens personal skall erhålla kunskap kring
hedersproblematiken och utarbeta handlingsplan. De personer som deltar i utbildning och
upprättande av handlingsplan skall också svara för att kunskapen sprids i den egna organisationen.
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