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JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN

• Förvaltningsmyndighet för frågor som rör jämställdhetspolitiken. 

• Ska arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd 
i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen.

• Ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och 
ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

• Ska löpande bistå regeringen i jämställdhetspolitiska frågor.

• www.jamy.se

http://www.jamy.se/


JÄMSTÄLLDHETSPOLITIKEN

Övergripande mål

Kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma samhället och sina egna liv.



DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA DELMÅLEN



EN NATIONELL STRATEGI FÖR ATT 
FÖREBYGGA 
OCH BEKÄMPA MÄNS VÅLD MOT KVINNOR
• Ett utökat och verkningsfullt förebyggande 

arbete mot våld
• Förbättrad upptäckt av våld och starkare 

skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och 
barn 

• Effektivare brottsbekämpning
• Förbättrad kunskap och metodutveckling 



NATIONELL STRATEGI
Den tioåriga nationella strategin gäller sedan den 1 januari 2018.

I den nationella strategin ingår arbetet mot:
• Mäns våld mot kvinnor
• Våld i nära relationer
• Hedersrelaterat våld och förtryck
• Våld i samkönade relationer/HBTQ
• Prostitution och människohandel

Skr 2016/17:10 (kap.5)



HRV ÄR BROTT MOT SVENSKA LAGAR OCH 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
FN:s konventioner
• Kvinnokonventionen (CEDAW)
• Barnkonventionen (lag i Sverige sen 1 jan. 2020)

• Europarådets Istanbulkonvention
• EU:s brottsofferdirektiv

• Svenska lagar som BrB, t.ex. misshandel, grov 
kvinnofridskränkning, olaga hot, äktenskapstvång, könsstympning 
av flickor.

Bestämmelser i FB, SoL, LVU, Skollag, Hälso- och sjukvårdslag m.fl.



FN:S DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETERNA
• Den allmänna förklaringen består av 30 artiklar som gemensamt 

uttrycker de grundläggande och universella fri- och rättigheterna. (1948)

• Artikel 1 Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

• De rättigheter som inryms i förklaringen har senare förts in och 
vidareutvecklats i ett antal konventioner som är bindande för de 
anslutna staterna. Tillsammans utgör de ett universellt ramverk för 
arbetet med de mänskliga rättigheterna.



FN:S KVINNOKONVENTION
Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor  -
CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women) 1979

Artikel 2  Konventionsstaters skyldighet att avskaffa all form av diskriminering av kvinnor.

Artikel 5 Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att ändra mäns och 
kvinnors sociala och kulturella beteendemönster för att därmed avskaffa fördomar samt 
seder och bruk som grundar sig på föreställningen om det ena könets underlägsenhet eller 
på stelnade roller för män och kvinnor.

Artikel 16 Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering 
av kvinnor och i alla frågor som gäller äktenskap och familjeförhållanden bl.a. säkerställa 
a) lika rätt att ingå äktenskap; 
b) lika rätt att fritt välja make och ingå äktenskap endast med sitt eget fria och fulla 

medgivande; 



FN:S KONVENTION OM BARNETS RÄTTIGHETER
• Barnkonventionen (1989)
• 54 artiklar
• Fyra  grundläggande principer (artikel 2, 3, 6 och 12)

• All offentlig verksamhet ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv
• Barn som rättighetsbärare 

• Svensk lag sedan den 1  januari 2020



BARNKONVENTIONEN
• Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 

diskrimineras.
• Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som 

bedöms vara barnets bästa.
• Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
• Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 

barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

• Artikel 19: Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, 
skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller 
utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.
• Artikel 24: Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård 

samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa 
ska avskaffas.



AGENDA 2030

• FN:s medlemsländer har antagit Agenda 2030, en universell 
agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbar utveckling.



AGENDA 2030 MÅL 5 JÄMSTÄLLDHET
5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor
• Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor 

överallt.

5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor
• Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det 

offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt 
utnyttjande och andra typer av exploatering.

5.3 Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning
• Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga 

äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.



ISTANBULKONVENTIONEN
Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor 
och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen) 2011

Artikel 32 – Civilrättsliga konsekvenser av tvångsäktenskap
Artikel 37 – Tvångsäktenskap
Artikel 38 – Kvinnlig könsstympning 

Artikel 42 – Oacceptabelt rättfärdigande av brott, inbegripet brott begångna i den så 
kallade hederns namn

• Grevio granskar alla staters uppföljning av konventionen
• Jämställdhetsmyndigheten har ett särskilt uppdrag om att sprida kunskap om 

Istanbulkonventionen. www.jamy.se

http://www.jamy.se/


UTBILDNING TILL HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 
OM MÄNS VÅLD MOT KVINNOR OCH VÅLD I NÄRA 
RELATIONER
Hedersrelaterat våld och förtryck (barn-, tvångsäktenskap och  könsstympning av flickor 
och kvinnor) samt prostitution och människohandel ingår.

Examensordningen ändras och mäns våld mot kvinnor etc. ska ingå för utbildning till: 
• fysioterapeut, läkare, jurist, sjuksköterska, socionom, tandläkare,   psykolog

Kurser för utbildare på högskolor och universitet genomförs i samverkan med bl.a. NCK 
Uppsala universitet, Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Barnafrid 
Utbildningar pågår. Om HRV i januari 2021.



ÖKAD UPPTÄCKT AV VÅLDSUTSATTHET
Fem myndigheter samverkar i regeringsuppdraget  

• Syfte att förbättra och öka upptäckten av våldsutsatthet
• Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Jämställdhetsmyndigheten 
• Övergripande samordning, uppföljning och redovisning av insatser. Slutrapport mars 2022.

Socialstyrelsen 
• Bistår de övriga myndigheterna i arbetet som rör rutiner och metoder för upptäckt av 

våld.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket 
• Ska var för sig utveckla arbetet med att upptäcka våldsutsatthet gentemot sina 

målgrupper
Samordningsförbunden ingår även i uppdraget 

• Pilotverksamhet om ökad upptäckt av våld i sju regioner



VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE

• Våldsförebyggande arbete med barn och 
unga 
• Universellt
• Våld i ungas parrelationer
• Pojkar och unga män i en hederskontext

• Inget att vänta på 
• Handbok om strategisk våldsförebyggande 

arbete



SAMTAL PÅGÅR: 
OM HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK 
• Förebyggande arbete riktat till pojkar och unga 

män måste utvecklas – finns få exempel
• Pojkar/unga män - inte bara offer/förövare
• Fortsatt uppföljning med identifierade 

verksamheter

• Långsiktighet finansiering viktig
• Utvärdering och forskning



VÅLD I UNGAS PARRELATIONER

Om våld i ungas relationer
Svartsjuka är inte romantiskt
Kampanj
Rapport
www.ungarelationer.se

http://www.ungarelationer.se/


FILM OM 
HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK
• Film om HRV utifrån bl.a. #metoo upprop (under arbete)
• Barn-, tvångsäktenskap, könsstympning av flickor och kvinnor, bortförande 

av barn, stark negativ social kontroll m.m. 
• Till bl.a. socialtjänst, hälso- och sjukvård , skola
• Lanseras i december 2020

• Barnafrid/basprogram. Om våld mot barn inkl. HRV lanseras 30 sep. 
2020
• www.barnafrid.se

http://www.barnafrid.se/


GRANSKNING AV DOMAR OM VÅRDNAD BOENDE 
OCH UMGÄNGE
Uppdrag att kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp 
beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge.

Belysa bl.a:
• Vilken typ av övergrepp som gjort sig gällande och vilken 

utredning som lagts till stöd för uppgifterna.
• Om barnet kommit till tals i utredningen och om barnets åsikter 

beaktas samt om de inte beaktas skälen för detta.
• Eventuella särskilda omständigheter eller förutsättningar för 

personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.



COVID-19 OCH VÅLD
Att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för kommuner 
att sprida information om våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck och hur kontakt kan 
etableras med våldsutsatta…

..särskilt beaktande av kvinnor, barn, unga kvinnor, äldre, 
utländska kvinnor, hbtq-personer, och personer med 
funktionsnedsättning som särskilt utsatta. Även digital våld 
inkluderas… 

… utgå från de särskilda omständigheter och förutsättningar 
som råder med anledning av utbrottet av covid-19

…Uppdraget ska redovisas 26 februari 2021



COVID-19 OCH VÅLD
Sammanställt material, arbetssätt, informationssatsningar:

• Råd till kommuner i samband med covid-19

• Checklista webb

• Exempel på arbetssätt från olika områden och från olika 
kommuner 

• Sammanställt och klustrat befintligt arbetssätt, material, filmer 

• Sprid nationella stödnummer som t.ex. Kvinnofridslinjen

• Fokus på barn och unga i samband med skolstart – Utskick till 
kommuner  - digitalt våld,  hrv, våld i ungas parrelationer

• Kampanj/informationsmaterial till kommuner

• Se www.jamy.se



INFORMATIONS-
MATERIAL
-SOMMAR



INFORMATIONSMATERIAL
-HÖST

• Informationsutskick till skolor och 
socialtjänst 
• Affischer inför hösten
• Affischer på fler språk



LAG (1982:316) MED FÖRBUD MOT 
KÖNSSTYMPNING AV KVINNOR

• 1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller 
åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får 
inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Lag 
(1998:407)

• 2 § Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i lägst två och högst sex år.
• yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra 

bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett 
om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Lag (1998:407)



FORTS.

• Är brottet med hänsyn till omständigheterna mindre grovt, döms 
till fängelse i högst fyra år.

• Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst fem och högst tio år. 
Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas 
om könsstympningen är särskilt omfattande eller om gärningen 
har orsakat livsfara eller allvarlig sjukdom eller om 
gärningsmannen i annat fall har visat synnerlig hänsynslöshet.



KÖNSSTYMPNING AV FLICKOR OCH KVINNOR

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott i Sverige sedan 
1982
Även brott om könsstympning genomförs utomlands
Avskaffad preskription (maj 2020)

Två fällande domar om könsstympning  (Göteborg 2005)
En fällande dom 2018 om stämpling



VAD ÄR KÖNSSTYMPNING AV FLICKOR OCH 
KVINNOR?
• Könsstympning av flickor är en sedvänja som genomförs för att 

kontrollera flickors och kvinnors kroppar och deras sexualitet. 
Det har bland annat att göra med föreställningen om att mäns 
och familjers heder är kopplad till flickor och kvinnors anseende 
och sexualitet. Det kan till exempel i vissa länder vara svårt att 
bli gift om flickan inte genomgått en könsstympning.

• Könsstympning är en mycket gammal sedvänja och tradition 
som inte är kopplad till någon särskild religion.



FYRA FORMER AV KÖNSSTYMPNING

Könsstympning av flickor och kvinnor innebär att större eller mindre delar av 
de yttre kvinnliga könsorganen tas bort eller skadas. Det finns olika former 
av könsstympning. Enligt  WHO klassificeras de i fyra olika typer:
1 Förhuden på klitoris skärs bort. Ibland skärs även klitoris, eller delar av 
klitoris, bort.
2 Hela klitoris skärs bort, tillsammans med hela eller delar av de inre 
blygdläpparna.
3 Alla yttre delar av könsorganet, det vill säga klitoris samt inre och yttre 
blygdläppar skärs bort. Därefter sys det som är kvar av de yttre 
blygdläpparna ihop så att slidöppningen täcks för. En liten glipa lämnas kvar 
för att urin och mensblod ska kunna sippra ut. Kallas även infibulation.
4 Andra skadliga ingrepp som till exempel prickning (att klitoris sticks med ett 
vasst föremål), snittning, skrapning eller att man bränner klitoris.



KÖNSSTYMPNING AV FLICKOR
• Könsstympning av flickor och kvinnor förekommer bland annat inom 

kristna och muslimska grupper i flera länder i Afrika, i vissa länder i 
Mellanöstern och i Asien. Det är oftast flickor i åldern 4–14 år som 
könsstympas, men könsstympning sker även på yngre barn

• UNICEF uppskattar att mer än 200 miljoner flickor och kvinnor runt 
om i världen har utsatts för någon form av könsstympning. Över 40 
miljoner av dessa är flickor under 15 år.

• 38 000 kvinnor varav 7 000 flickor är könsstympade i Sverige 
(Socialstyrelsen 2015)



KONSEKVENSER
• För många kvinnor får ingreppet medicinska konsekvenser på både kort och 

lång sikt. De omedelbara effekterna är blödning, infektioner, skador på 
närliggande organ och chock. 

• På lång sikt kan det handla om underlivssmärtor, cystor, svårigheter att 
kissa, att menstruationsblod stockar sig i vaginan, smärta vid samlag samt 
komplikationer i samband med graviditet och födsel.

• Flickor och kvinnor som blivit könsstympade kan vara traumatiserade och 
lida av olika former av psykosociala svårigheter. En del flickor och kvinnor 
vet inte om eller kommer kanske inte ihåg att de blivit könsstympade.



VÅRDEN AV KÖNSSTYMPADE FLICKOR

• De största grupperna av flickor och kvinnor i Sverige som har utsatts för könsstympning 

kommer främst från länder som Somalia, Egypten, Etiopien, Eritrea och Gambia.

• Cirka 5 000 kvinnor med diagnos könsstympning har sökt vård inom specialist- eller 

förlossningsvården i Sverige under åren 2012 till 2018. 

• 97 procent av kvinnorna kommer ursprungligen från ett afrikanskt land och 87 procent är 

mellan 18 och 39 år gamla. 

• Under 2018 har 52 könsstympade flickor i åldern 0 till 17 år sökt vård och fått en diagnos. 

• Det är cirka 10 flickor som är födda i Sverige som har sökt vård och fått en diagnos kopplat 

till könsstympning under åren 2012 till 2018. (Socialstyrelsen, 2020)

• I Sverige finns två specialiserade mottagningar för könsstympade flickor och kvinnor.

• Amelmottagningen (SöS, Stockholm) Vulvamottagningen (Angered, Göteborg) 



HANDLINGSPLAN MOT KÖNSSTYMPNING AV 
FLICKOR OCH KVINNOR

• Regeringen beslutade i juni 2018 om handlingsplanen
• Syftet är att förebygga och motverka könsstympning samt 

förbättra stödet till redan utsatta 
• Tio åtgärder till olika myndigheter- till och med 2020-2021

• Åtgärderna är inom den nationella strategins fyra områden 
• Barnafrid, MUCF, Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen

• HP följs upp av Jämställdhetsmyndigheten



UPPDRAG ENLIGT HP TILL 
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN

1. Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten angående effektiva metoder för 
attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och 
kvinnor. Fokus på civilsamhället. 

2. Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten angående effektiva arbetssätt för att 
förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor. Fokus på 
fritidsverksamheter och öppna ungdomsverksamheter. 



VAD HAR VI SETT
• Genomfört en inventering och efterlysning – myndigheter, nätverk, 

org.
• Få konkreta exempel på förebyggande arbete 

mot könsstympning av flickor riktat till unga 
inom fritidsverksamheter och ungdomsorganisationer.

• Målgruppen behöver involveras mer framöver. 
• Information och kampanjer behöver bli bättre på 

att nå ut till unga i målgruppen för att få effekt. 

• Hälso- och sjukvården i hela landet bör ha tillgång till 
särskild kompetens eller verksamhet för att ta emot de flickor och kvinnor  

som är i behov av vård och behandling samt psykosocialt stöd.



FÖREBYGGANDE ARBETE MOT KÖNSSTYMPNING

• Genomfört workshops och 
dialogmöten

• Fördjupad uppföljning av arbetssätt

• Digital plattform med  informations-
kunskaps-, och stödmaterial  för bl.a. 
fritidsledare, ideella ledare och 
idrottsrörelsen för att nå målgruppen 

• Lanseras under september 2020  
www.jamy.se

http://www.jamy.se/


Amandakommissionen

• Kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret i uppdrag, 2018-05-16 
§ 460 p5, att tillsätta och samordna en ”Amandakommission” i syftet 
att säkerställa att Göteborgs Stad i framtiden inte brister i sitt arbete 
mot hedersrelaterat förtryck med utgångspunkt i den lagstiftning och 
de mänskliga rättigheter som är tillämpliga på området.

• Katarina Norberg (Umeå Universitet) 
• Mikael Thörn (Jämställdhetsmyndigheten)



Granskning

• Socialtjänsten i fem stadsdelsnämnder i Göteborg
• 42 ärenden kodade på “heder” granskades
• Barn (upp till 18  år) aktuella under perioden 2017-2018

• Intervjuer med bl.a. personal inom skola och socialtjänst, samt 
andra myndigheter och organisationer

• Genomgång av rutiner, policy, handlingsplan

• Rapport till Kommunstyrelsen



Barnen och föräldrarna

Barnen
• Ålder 3-18 år
• Majoritet flickor
• De flesta söker själva stöd och hjälp från 13-årsåldern, oftast via skolan
• Få pojkar synliggörs

Föräldrarna
• Flertalet familjer bosatta i utsatta områden
• Bakgrund är i de flesta fall utanför Europa
• Några föräldrar har själva varit utsatta för tvångsäktenskap/barnäktenskap
• Våld har förekommit tidigare i flertal ärenden



Vad utsätts barnen för

• Kontroll och begränsningar i hög utsträckning
• Oskuld och kontroll av umgänge/kärleksrelationer (äldre barn)
• Fysiskt, psykiskt och sexuellt våld
• Tvångsgifte/barnäktenskap
• Bristande omsorg

• Förövare är ofta flera som t.e.x. mamma, pappa, syskon(främst
bröder), släktingar, andra utanför familj med samma bakgrund



Socialtjänsten

• Stora skillnader i ärendehantering mellan stadsdelarna och mellan handläggare i
samma stadsdel
• Polisanmälningar saknas i ärenden med kännedom om våld, 
tvångsgifte/barnäktenskap och bortförande ur landet
• Lex Sarah utredningar saknas där det uppenbart borde genomförts
• Insatser dröjer innan barn får hjälp och stöd, ibland år, trots kännedom om 
våldsutsatthet
• Riskbedömning saknas i dokumentation
• Föräldrars (ofta pappans) vilja går före barnets
• Ekonomiska aspekter styr istället för barnets behov
• Syskon utreds inte, detta gäller särskilt pojkar
• Genomförandeplaner saknas



Skolan

• Stora skillnader även mellan förskolor, skolor och elevhälsa i kunskap, 
rutiner och hantering av utsatta barn och elever
• Samverkan mellan skola och socialtjänst bedöms vara

personberoende, och högst varierande hur det fungerar. Det gäller
även mellan andra myndigheter och med resursteamen HRV 
• Pojkars utsatthet uppmärksammas inte av förskola och skola
• Samverkan i individärenden fungerar inte tillfredsställande mellan

skola och socialtjänst



Slutsatser

• Många goda exempel på insatser som fungerar väl har framkommit och det 
prioriterade arbetet inom staden måste fortsätta och det som brister måste 
åtgärdas

• Det förebyggande arbetet riktat till både barn och föräldrar behöver förstärkas
• Åtgärder till stöd och skydd för utsatta barn måste utgå från det enskilda barnets 

behov och rättigheter
• Mer kunskap behövs inom området HRV
• Personalomsättningen inom socialtjänsten är ett stort problem
• Styrning, ledning och uppföljning behöver stärkas 
• Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas inom myndighetsutövningen
• Kompetens, rutiner och arbetssätt behöver stärkas och göras likvärdig över 

staden
• Barns delaktighet och barns bästa behöver stärkas i utredningar som gäller barn



Rekommendationer

• Säkerställ att utredningar alltid bedrivs enligt gällande lagstiftning 
och föreskrifter.

• Riskbedömning behöver göras utifrån strukturerade metoder och 
måste dokumenteras samt vid behov göras vid upprepade tillfällen. 

• Polisanmälan behöver göras i större omfattning när det finns 
misstanke om våld i olika former samt när det gäller misstanke om 
bortförda barn. 

• Säkerställ handläggning och utredning av avvikelser och 
missförhållande enligt lex Sarah.

• Följ upp och analysera vilka former av stödinsatser som används till 
enskilda, familjer och vilka effekter de fått.



Fortsättning

Kompetens
• Kompetensutvecklingssatsningar måste implementeras och följas upp i 

verksamheterna för att säkerställa att de har fått effekt, praktiseras i 
verksamheter och når ut. 

Förebyggande arbete 
• Inventera och följ upp det förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld 

och förtryck riktat till barn och unga, vuxna och föräldrar, familjer som 
bedrivs inom staden. 

Tidiga insatser
• Göteborgs Stad bör utveckla sitt arbete med att till exempel anmälningar 

ska göras i tidigt skede från förskola och skola till socialtjänsten.



Forts.

Samverkan
• Säkerställ att samverkan internt inom socialtjänsten, mellan socialtjänst, förskola och skola samt

med andra myndigheter och organisationer har rutiner och fungerar i praktiken i hela staden. 
• Utveckla och stärk samverkan med andra myndigheter som hälso- och sjukvården och

organisationer.

Övriga rekommendationer
• Säkerställ att skolor som motverkar skolans uppdrag, demokrati, jämställdhet, pojkar och flickors

rättigheter tidigt uppmärksammas och anmäls/stängs.    
• Följ upp arbetet med särskilt sårbara grupper som personer med intellektuell

funktionsnedsättning och hbtq -personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och
hur deras utsatthet synliggörs samt om deras rättigheter och behov tillgodoses. 

• Utred kopplingen mellan HRV och gäng/släkt/klanbaserade nätverk.



VAD BEHÖVER GÖRAS

• Förebyggande arbete tidigt (redan i förskolan med barn och föräldrar) 
• Kunskap om HRV
• Synliggöra utsatthet - anmäla
• Rutiner – fråga om våld
• Insatser till utsatta  barn och vuxna
• Samverkan
• Tillämpa befintlig kunskap och lagar till stöd för utsatta
• Systematisk uppföljning



Facebook: 
Jämställdhetsmyndigheten

Instagram:
@jamstalldhetsmyndigheten

Twitter: @jamy_sverigewww.jamstalldhetsmyndigheten.se
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