
Göteborgs Stads plan 
mot hedersrelaterat våld 
och förtryck 2020–2023

Hållbar stad – öppen för världen



En plan för arbetet mot 
hedersrelaterat våld och 
förtryck
Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att en familj 
eller släkt begränsar någons frihet med kontroll, 
hot och våld. Det är ett allvarligt samhällsproblem 
som kränker och begränsar främst flickors och unga 
kvinnors, men även unga mäns och unga HBTQ-
personers, grundläggande fri- och rättigheter. 
Göteborgs Stad kommer arbeta intensivt med frågan i 
och med att staden har fått en ny plan för arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. Planen antogs av 
kommunfullmäktige 2019 och gäller i 4 år.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck är en fråga om lika värde och 
rättigheter. Det handlar om alla barns 
rätt att få vara just barn. Det handlar 
också om att alla barn och unga ska få 
tillgång till sina grundläggande rättig- 
heter, som rätten till utbildning, rätten 
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. Även vuxna drabbas 
och behöver samhällets stöd för att få 
sina rättigheter tillgodosedda.

Så arbetar Göteborgs Stad
Göteborgs Stads arbete mot heders- 
relaterat våld och förtryck har ett tydligt 
barnrättsperspektiv. Insatserna är inriktade 
mot att främja barns frihet och trygghet. 

Det övergripande målet för planen är att 
det hedersrelaterade våldet och förtrycket 
ska upphöra. Planen består av tre delmål 
med tillhörande aktiviteter som hjälper 
oss nå målet.

Att främja och förebygga

Det första målet handlar om det ska finnas ett främjande 
och förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och 
förtryck i staden. Vi når målet genom att:

 » Säkra varje barns rätt till utbildning.

 » Bedriva förebyggande arbete med värdegrundsdialoger 
med barn och föräldrar.

 » Öka delaktigheten i samhället eftersom det kan bryta 
isoleringen en hederskontext skapar.

 » Integrera kunskapen om hedersvåldets specifika uttryck 
i det våldspreventiva arbetet i staden. 

Att ge stöd och skydd

Det andra målet handlar om att ge stöd och skydd till den 
som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi når 
målet genom att:

 » Att se till att det finns skyddade boenden och psyko- 
sociala insatser för målgruppen. 

 » Utveckla arbetet med resursteam och stödcentrum som 
ger rådgivning till utsatta och yrkesverksamma.

 » Sprida information till utsatta om deras rättigheter och 
var man kan vända sig för stöd och skydd.

Att ge stöd till yrkesverksamma

Det tredje målet handlar om att det behöver finnas 
tillräcklig kunskap om hedersvåld för att både upptäcka 
utsatthet och agera skyndsamt för att skydda den som är 
utsatt. Vi når målet genom att:

 » Kompetensutveckla.

 » Stärka samverkan mellan myndigheter.

 » Att ha rätt rutiner och att utveckla arbetet inom  
socialtjänsten.  

Hit kan du som yrkesverksam i Göteborgs Stad 
vända dig för stöd i dessa frågor  

 » Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld och förtryck håller utbildningar 
och andra kompetenshöjande insatser för stadens an-
ställda: https://www.valdinararelationer.se/dialoga/

 » Resursteam Heder ger rådgivning för dig som möter 
utsatta i ditt arbete: https://goteborg.se/wps/portal/
start/social--och-familjefragor/missbruk-vald-och-
brott/vald-och-hot/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
hitta-resursteam-heder/

Under 2021 startar ett stödcentrum heder som vänder 
sig till både utsatta och yrkesverksamma, håll utkik på 
stadens intranät. 

Du kan agera!
 » Du som jobbar med barn och unga är skyldig enligt lag 

att genast anmäla om du i ditt arbete misstänker att ett 
barn far illa. Alla rekommenderas att anmäla misstankar 
om att barn far illa till socialtjänsten.

 » Du som privatperson bör anmäla misstankar om att 
barn far illa.

 » Om du misstänker att ett barn är utsatt för brott ska du 
göra en polisanmälan.

Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat 
våld och förtryck finns under mänskliga rättigheter på 
goteborg.se.



Vill du veta mer om stadens arbete mot 
hedersrelaterat våld och förtryck?
Kontakta Jeanette Stål, planeringsledare på 
stadsledningskontoret. 

E-post Jeanette.stal@stadshuset.goteborg.se G
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