
Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 

Utred hedersrelaterade problem i Norrköpings kommun 

Hedersförtryck är avskyvärt och en enorm tragedi för de drabbade, men ändå tillåts det fortsätta. Att 

det förekommer hot, tvång, våld eller till och med mord i hederns namn må vara en avlägsen tanke 

för många av oss, men på senare år har vi sett hur detta fenomen blivit allt vanligare i Sverige. Det 

vittnar om ett sjukt samhälle som inte kan skydda våra medmänniskor från övergrepp.  

Ur ett nationellt perspektiv har Östergötland legat i framkant när det kommer till att arbeta emot 

detta fenomen. År 2003 framkom det att 200 flickor i länet sökt hjälp mot hedersrelaterade problem 

under en treårsperiod. Detta fick senare som följd att länsstyrelsen agerade genom att erbjuda 

ekonomiskt stöd till projekt som skulle agera förebyggande mot hedersrelaterat våld samt till 

utbildningsinsatser på olika myndigheter, skolor och organisationer. I Norrköping blev man den 14 

mars 2012 en av sex kommuner i landet att leda ett pilotprojekt i syfte att stärka stöd till utsatta.  

Trots det arbete som bedrivs vet vi dock inte på rak arm hur utbredd hedersproblematik vi har i vår 

kommun och här kan vi bli bättre, för att få en större vetskap och kunna ta fram nya åtgärder. Som 

följd av att man inte visste hur utbrett fenomenet var utförde Uppsala kommun en undersökning 

bland skolelever. Enkätsvaren visade att 19 procent av flickorna och 12 procent av pojkarna bland 

kommunens niondeklassare hade villkorade val av partner eller inte alls får välja partner själva.  

Födda i Sverige med svenskfödda föräldrar i Uppsala:  

 5 procent av flickorna och 4 procent av pojkarna säger att deras val av partner är villkorat. 

Födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands i Uppsala:  

 42 procent av flickorna säger att valet är villkorat och 11 procent uppger att de inte har något 

medbestämmande alls. 40 procent av pojkarna säger att deras val är villkorat. 

Utrikesfödda med utrikesfödda föräldrar i Uppsala:  

 35 procent av flickorna säger att de har ett villkorat val medan 33 procent inte har något 

medbestämmande alls. 36 procent av pojkarna säger att de har ett villkorat val och 7 procent 

att de inte har något medbestämmande alls. 

Statistiken, baserat på en 91-procentig svarsfrekvens, talar sitt tydliga språk: Hela två tredjedelar av 

de utrikesfödda flickorna i Uppsala får inte bestämma själva vem de ska gifta sig med, och även 

pojkar är drabbade.  

Redan 2012 motionerade SD Norrköping om att utreda de hedersrelaterade problemen i Norrköping, 

dock utan ett gott resultat. Idag hoppas vi att fler politiker ser allvaret med den negativa utvecklingen 

och att fler inser att vi kan hjälpa de människor som idag utsätts för detta förtryck. Namnet till trots 

finns det inte någon heder i detta, det handlar snarare om skam. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta: 

Att tillsätta en kartläggning av hedersproblematiken i Norrköpings skolor.  

 

 

Markus Wiechel (SD)   Jan Petersson (SD) 


