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VARKEN HORA ELLER KUVADS KRAV 
FÖR ATT STOPPA HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

 

Stoppa skattemedel till religiösa samfund, föreningar och organisationer som inte respekterar
kvinnors och homosexuellas rättigheter och upprätthåller hedersnormer.

Stoppa finansiering och inflytandet från främmande makter som bygger skolor, samfund,
föreningar och organisationer som motverkar principen om demokrati och jämställdhet.

Stoppa privata och religiösa skolor som har bidragit till segregation och
könsdiskriminering.

Privata och religiösa skolors verksamhet ska kontinuerligt granskas av
Skolinspektionen.

Privata och religiösa friskolor som har kopplingar till våldsbejakande miljöer ska stängas
omedelbart. 

Skolor som bevarar hedersförtryck via t.ex. könssegregation, bön på lektionstid samt
utebliven, ovetenskaplig eller kvinnofientlig undervisning, ska stängas omedelbart.

Sex- och samlevnadsundervisningen ska vara obligatorisk för alla och information kring
hedersnormer och könsstympning ska ingå.

Obligatorisk undervisning kring diskrimininerande och förtryckande normer och värderingar som
t.ex. hedersförtryck och könsstympning, för yrkesverksamma som kommer i kontakt med
målgruppen.

Hedersförtryck och könsstympning ska vara obligatoriska inslag i relevanta utbildningar på
universitet och högskolor. Exempel på sådana utbildningar är barnmorskeutbildningen men också
andra vårdutbildningar.

Skolhälsovården behöver få riktlinjer hur den kan upptäcka om en elev är hedersutsatt
och/eller könsstympad.

Kommuner ska ha en handlingspIan för att motverka hedersförtryck. I varje kommun ska det
finnas kompetens kring hedersförtryck och könsstympning och denna kompetens ska inte
upphöra när personal slutar. 
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Förbud mot slöja och synliga religiösa symboler för skolbarn.

Satsningar på utbildning om hedersnormer och hedersfrågor för målgruppen.
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Förstatliga SFI-utbildningen och förbättra kvalitén med en extra resurssatsning så kvinnor i
utanförskap kan få en chans att utbilda sig och komma in på arbetsmarknaden.

Integrera sex- och samlevnad i SFI-utbildningen och i andra utbildningsinsatser för
utlandsfödda.

Skapa en statlig obligatorisk föräldrautbildning om barns rättigheter, jämställdhet och hur det
svenska samhället fungerar. Denna utbildning ska finnas tillgänglig i särskilt socialt utsatta
områden.
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Bidragsformer och andra ekonomiska incitament, som i kombination med en traditionell
kvinnosyn, gör att kvinnor förväntas ta hand om barn och äldre anhöriga, bör ses över så att
kvinnorna inte blir bundna till hemmet.

Införa totalförbud mot oskuldskontroller och s.k. mödomshinneoperationer.

Ändra lagen så kvinnor och barn ska ha rätt till bostaden vid misstanke om
kvinnomisshandel och hedersbrott. Förövaren ska vara den som måste flytta. 

Alla icke-medicinskt motiverade ingrepp på barn som t.ex. könsstympning och omskärelse av
pojkar, ska totalförbjudas.

 
Nationella krav
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Fler specialistmottagningar som kan identifiera problem och hjälpa de som är
könsstympade. 
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Frågan om huruvida man är könsstympad eller inte borde införas på rutinkontroller på
barnmorskemottagningar vid graviditet.

Sverige ska verka för att stoppa barnäktenskap och att könsstympning ska komma högre
upp på dagordningen inom EU och FN.

Sverige ska inom EU verka för att medlemsländer som inte stiftat någon specifik lag mot
könsstympning gör detta.

 
Internationella krav

Nationella gemensamma riktlinjer om hur vi ska arbeta mot könsstympning.

Mer forskning kring könsstympning då kunskapen är låg.

Kartläggning om omfattningen av könsstympade kvinnor och unga flickor i landet.

Sverige ska verka inom EU för att FN:s medlemsstater ska förbjuda alla former av
könsstympning.3
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Sverige ska verka i EU och FN för ett förbud mot barnäktenskap.

Sverige ska i FN, EU och i andra internationella organisationer och samarbetsorgan verka för att
förbjuda trafficking, sexslaveri, barnarbete och andra verksamheter där kvinnor och barn
behandlas som en handelsvara.
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Sverige ska använda mer än 50 procent av sitt internationella bistånd till att främja jämställdhet och
satsa mer på fattiga flickors och kvinnors utbildning samt utrota analfabetism, barnäktenskap,
tvångsäktenskap och könsstympning.

Sverige ska främja jämställdhet, kunskap och information om sex- och samlevnad,
reproduktion och hälsa som en del av biståndet.

Kunskap och information om sex och samlevnad, jämställdhet och kvinnors rättigheter bör ingå i det
bistånd som Sverige ger till länder där starkt patriarkala kulturmönster med barnäktenskap,
tvångsäktenskap, könsstympning och andra former av hedersförtryck och hedersvåld är förhärskande.

Varken Hora eller Kuvad

Varken Hora eller Kuvad är en partipolitiskt och religiöst obunden feministisk och antirasistisk
gräsrotsrörelse. Föreningens grundsten är demokrati. 

Vi presenterar våra krav till beslutsfattare för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att
medvetandegöra målgruppen och kompetenshöja samhället kring hedersnormer och dess negativa
konsekvenser. Våra krav är både av nationell och internationell karaktär. 

Varkenhorae l le rkuvad

www.vhek .se 076-082 19  35
info@vhek .se

Varken  Hora  e l le r  Kuvad

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hederskultur är knuten till ett kollektiv, t.ex en familj eller släkt vars uppgift är att upprätthålla gruppens
heder. En persons handling blir hela kollektivets ansvar. Flickor och kvinnor övervakas och kontrolleras av
bröder, kusiner och/eller grannskapet då deras sexualitet hotar kollektivets heder. Hedersrelaterat våld och
förtryck kan ta sig i uttryck på flera olika sätt. Det kan bland annat innebära att flickor och kvinnor inte får
t.ex klä sig som de vill, umgås med vem de vill, gå på bio/cafe och/eller delta på skolutflykter och
fritidsaktiviteter. Det kan också vara att bli utsatt för tvångsäktenskap, barnäktenskap, könsstympning eller
s.k. oskuldskontroller och oskuldsoperationer.

Hedersförtryck drabbar främst unga flickor och kvinnor och HBTQ-personer men personer från alla kön kan
råka ut för hedersförtryck. Pojkar och män kan vara både offer och förövare och tilldelas ofta tidigt rollen
som övervakare av sina systrars eller kvinnliga släktingars heder - samtidigt som de själva riskerar att
utsättas för hedersförtryck.

 
ÄR DU UTSATT FÖR HEDERSFÖTRYCK?

  Kvinnofridslinjen 020 50 50 50                                                                                     BRIS - barnens rätt i samhället 116 111
  Kriscentrum för kvinnor 08 508 25 500                                                                        TRIS - tjejers rätt i samhället 0774 40 66 00
  Barnombudsmannen 020 23 10 10                                                                               ORIGO (Stockholm) 020 25 30 00

VKuvad

I fallen med så kallade balkongflickor ska en haverikommission tillsättas för att
kunna identifiera eventuella systematiska brister i polisens och åklagarens arbete.26


