
Interpellation till socialnämndens ordförande Eva Christiernin (S)  
av Lovisa Johansson (F!) om arbetet mot våld och förtryck i namn av heder 
 
Under socialnämnden sammanträde den 28 november 2018 presenterade Tjejers rätt i 
samhället (TRIS) rapporten UNG018 som de gjort på uppdrag och länsstyrelsen och Uppsala 
kommun för att kartlägga utbredningen av våld och förtryck i namn av heder i Uppsala.  
 
Det var en gedigen rapport med 1063 niondeklassare i 13 av Uppsalas skolor. Svarsfrekvensen 
var hög och alla deltog frivilligt och anonymt. Frågorna som ställdes niondeklassarna rörde 
tvångsäktenskap, sex före äktenskapet, könsstympning och olika typer av kontroll från 
närstående.  
 
Resultatet av studien vad alarmerande. 20 procent av flickorna och 10 procent av pojkarna har 
krav på sig att inte ha gjort sexdebut innan de gifter sig, och bland barnen med två föräldrar som 
är födda utanför Norden är siffran hela 66% för flickorna och 35 procent för pojkarna. 10 procent 
av flickorna och 4 procent av pojkarna som hade detta krav över sig är dessutom oroade för att 
de riskerar utsättas för hot och våld om de själva väljer en partner som inte föräldrarna 
accepterar.  
 
Siffror kan vara svåra att ta till sig, men på dessa 13 av våra skolor finns det runt 213 flickor och 
106 pojkar inte fritt får bestämma över sin kropp och sexualitet. Men med tanke på att det finns 
31 grundskolor och 7 grundsärskolor med klass 9 är siffran mycket sannolikt mycket högre. För 
varje enskild individ innebär dock denna kontroll stora konsekvenser för ens liv.  
 
 
Med anledning av detta frågar jag socialnämndens ordförande Eva Christiernin (S) 
följande:  
 

- Vilka insatser planeras för att förebygga att våld och förtryck i namn av heder uppstår till 
att börja med?  

- Vilka satsningar görs inom socialnämndens ansvarsområde för att informera unga om 
deras rättigheter, samlevnad och relationer?  

- Vilka satsningar görs för att sprida kunskap om heder hos personal som möter unga, 
inom verksamheten som ligger inom socialnämndens ansvarsområde?  

- Sprids det kunskap om heder hos personal på HVB-hem?  
 
 
Lovisa Johansson (F!)  


