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Regionfullmäktige
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Tidpunkt
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§ 79

Motion om program mot hedersrelaterat våld
RV171934

Anita Lilja-Stenholm (L) föreslår i en motion inkommen 2017-06-23 att
regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram ett program för regionens
arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-11-22 § 161 a).
Regionstyrelsens yttrande
Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar flickor, kvinnor, pojkar och män. Både män
och kvinnor kan vara förövare. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket är ofta
starkt knutet till ett kollektiv: familjen, släkten eller ett större kollektiv.
Att leva i ett kollektivistiskt sammanhang kan innebära att det finns förväntningar
eller krav på att sätta kollektivets intressen framför sina egna intressen. Det innebär
att individerna kan tvingas göra avkall på sina grundläggande mänskliga rättigheter.
Den som inte gör det kan riskera att övertalas, pressas eller bestraffas fysiskt eller
psykiskt.
Regeringen avser att genomföra en samlad, flerårig satsning för att förebygga och
bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet kommer att påbörjas under 2018
och planeras fortsätta till och med 2020. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av
regeringen att genomföra en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och
förtryck i Sverige. En delrapport väntas presenteras under våren 2018, och en
slutrapport ska vara klar våren 2019.
Som motionären beskriver är arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck komplext
och berör hela samhället. Därför är det viktigt att aktörer som kommun, polis,
regioner/landsting och frivilligorganisationer samarbetar. Regionstyrelsen anser att
ett aktivt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck kan bidra till effektivare
metoder, tydligare prioriteringar och bättre samordning. Detta kan i sin tur ge
personer i behov av råd och stöd ett tryggare omhändertagande och ett tryggare liv.
Arbetet bör dock ha ett bredare perspektiv och vara en del av regionens
övergripande arbete inom området social hållbarhet (med starka kopplingar till
jämställdhet, integration, HBTQ, mänskliga rättigheter, med mera) och ska omfatta
regionens samtliga verksamheter. Därmed ser vi inte att det är motiverat att ta fram
ett separat program för hedersrelaterat våld.
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I ärendet yttrar sig
Anita Lilja-Stenholm (L), Karin Thorborg (V) och Barbro Larsson (C).
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen bifalls.

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare

Justerat 2018-06-27

Glenn Andersson

Helena Hagberg

Ordförande

Justerare

Birgitta Andersson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2018-06- intygas:

Rätt utdraget intygas 2018-06-29

Andreas Engstedt

