Interpellation
Till ansvarigt regionråd
Tar Region Östergötland sitt ansvar för att stötta barn, unga
och vuxna som utsätts för hedersförtryck?
På Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida går att läsa följande:
”Hedersförtryck
Arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld handlar om alla barns rätt att få vara barn
och att alla barn och unga ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter, tillgång till
kroppslig integritet, möjligheten att få forma och påverka sitt liv, bestämma över sin
egen kropp, sexualitet och reproduktion, rätten att leva med vem de vill och rätten till ett
liv fritt från våld och förtryck.
I Sverige har regeringen tagit initiativ till omfattande insatser för att förebygga
hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap,
tvångsäktenskap och könsstympning. I handlingsplan 2007/08:39 fastslår regeringen
att mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade
relationer är oacceptabelt och att strävan är att våldet ska upphöra. I proposition
2013/14:208 betonar regeringen att tvångsäktenskap och barnäktenskap inte kan
tolereras. Regeringen lyfter fram att det står klart att äktenskap mot den egna viljan är
ett problem i Sverige och att det ur de drabbades perspektiv handlar om allvarliga
kränkningar och stora ingrepp i den personliga integriteten och friheten.”
”Stockholms universitet genomförde en enkätundersökning riktad till elever i
grundskolans årskurs 9 i Stockholms stad. I studien svarade 16 procent av flickorna och
7 procent av pojkarna att de förväntades följa andras vilja i valet av vem de kunde
ingå äktenskap med i framtiden. Av flickorna uppgav 23 procent att de inte var tillåtna
att ha en pojkvän och att föräldrarna förväntade sig att flickor skulle vara oskulder tills
de gifte sig” (Kopierat från Länsstyrelsen sida Hedersförtryck.se).”
För att dessa ungdomar ska få bättre förutsättningar behöver hela samhället ställa upp.
Länsstyrelsen i Östergötland har det nationella uppdraget att ha en stödtelefon för de
som utsätts, samt olika samhällsaktörer som behöver stöd och hjälp hur man ska hantera
olika situationer. Av alla samtal som kom till stödtelefonen 2018 var endast 3 % från
landsting och regioner.

Med bakgrund av ovanstående vill jag fråga ansvarigt regionråd:
− Har Region Östergötland en väl implementerad handlingsplan (eller liknande) för
att bemöta personer som lever med hedersförtryck?
− Har Region Östergötland en väl implementerad handlingsplan för hur man inom
MVC och BVC bemöter familjer med hedersnormer?
− Är Ungdomsmottagningen rustad för att bemöta unga som utsätts för
hedersförtryck?
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