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Inledning

Verktygslåda mot våld
Bekämpning av hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och
korrigeringsresor
Denna verktygslåda är särskilt framtagen för gräsrotsorganisationer och icke-statliga organisationer (s.k. NGOer) i Europa som arbetar mot hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap
och korrigeringsresor. Innehållet baseras på praktiska erfarenheter från Sverige, Tyskland,
Cypern, Nederländerna och Turkiet.
Erfarenheterna från de deltagande organisationerna sammanställdes och beskrevs av
projektteamet från “Flying Team againstViolence”, ett samarbete mellan organisationer
från de tidigare nämnda länderna. Varje samarbetspartner intervjuade ett flertal gräsrotsorganisationer och NGOer i sina respektive länder. Goda exempel (bra metoder) beskrevs och
det gjordes en förteckning över vilka förhållanden och faktorer som gjorde dessa metoder
framgångsrika.

1. Verktygslådans innehåll
Informationen i denna verktygslåda baseras på erfarenheter och diskussioner från de
deltagande länderna. Verktygslådan innehåller ett antal praktiska rekommendationer för
andra europeiska gräsrotsorganisationer och NGOer som verkar inom samma fält.
Definitioner
Vad menar vi när vi talar om ”hedersrelaterat våld”, ”tvångsäktenskap” och ”korrigeringsresor”? Medlemmarna i “Flying Team againstViolence” fann att samtliga deltagande länder
använde olika begrepp och definitioner. Begreppet “hedersrelaterat våld” är exempelvis
vanligt i västeuropeiska länder, men används sällan i turkiska feministkretsar. Detta
förklaras i det första kapitlet, tillsammans med vikten av att ha tydliga definitioner.
Det första kapitlet innehåller även en översikt över de definitioner som används i de
olika deltagarländerna, samt ett flertal rekommendationer för gräsrotsorganisationer och
icke-statliga organisationer.
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Goda exempel
Andra kapitlet innehåller beskrivningar av fem goda exempel, ett från varje deltagarland.
Mer än ett projekt fokuserar på medvetenhet och utbildning. Det cypriotiska projektet
riktar sig till unga människor och ”kamratutbildare”; den turkiska partnern riktar sig till
kvinnor och det nederländska projektet fokuserar på invandrare.
Två projekt erbjuder hjälp för unga människor online; det svenska projektet riktar sig
särskilt till homosexuella, bisexuella och transpersoner som befinner sig i fara på grund av
att deras familjer ser deras sexuella preferenser som en hedersförlust. Den tyska onlinehjälpen är del av ett skyddshem, som är ett av de goda exemplen.
Använd informationen i slutet av varje projektbeskrivning för att kontakta de som arbetat i
projektet, om du är intresserad att veta mer om ett särskilt projekt.
Framgångsfaktorer
Alla svarande i intervjuerna, som arbetar i NGOer och gräsrotsorganisationer, tillfrågades om faktorer som gör arbetet framgångsrikt. Trots skillnader i sociala och politiska
förhållanden mellan länderna blev svaren väldigt lika. Utifrån intervjuerna identifierade
projektteamet fyra (externa) förhållanden (som stabil och säker finansiering) och sju
framgångsfaktorer.
Dessa förhållanden och framgångsfaktorer beskrivs i kapitel tre.

2. Om projektet
I januari 2011 lanserade MOVISIE och de nederländska stiftelserna Welsaen och
Kezban det europeiska projektet “Flying Team againstViolence”. Följande partners
anslöt sig: ALMAeuropa (Sverige), Papatya (Tyskland), MIGS (Cypern) och (fram till
2012) Kalkinma Atoyesi (Development Workshop) från Turkiet. Sedan januari 2012 är
AutonomousWomen’s Association (Bağımsız Kadın Derneği) den nya turkiska partnern.
MOVISIE agerar som projektledare.
Projektets huvudmål är ökad uppmärksamhet och stöd till gräsrots- och icke-statliga organisationers (NGOer) arbete mot skadliga traditioner som hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och korrigeringsresor. Dessa organisationers arbete är oändligt värdefullt och i
stort sett ouppmärksammat. Vidare syftar projektet till att ena relevanta organisationer i ett
internationellt nätverk för att lära av varandra, utveckla arbetsmetoder och skjuta fram sina
positioner. Projektet finansieras av Europeiska kommissionens Daphne-program.
Varje “Flying Team”-partner skrev en “Nationell rapport” om läget i sina respektive länder
inom ramen för projektet. Denna inkluderar en beskrivning av alla goda exempel i landet,
och en förteckning över framgångsfaktorer. I rapporterna ombads deltagarländerna också
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att ge ett intryck av nationella attityder och riktlinjer för hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap, korrigeringsresor och invandring, inklusive det politiska klimatet.
Alla rapporter på ländernas modersmål1 kan laddas ner från respektive projektpartners
webbplats2. Den engelskspråkiga ”European Report” inkluderar en sammanfattning från de
fem länderna. Denna rapport kan också laddas ner från alla partners webbplatser (tillgänglig sommaren 2012).
Flying Team
Verktygslådan som du har framför dig kommer att distribueras av “Flying Team”, som
består av representanter för gräsrotsorganisationer och NGOer. En person från varje land.
Teamet kommer att presentera verktygslådan vid de “nationella möten” som varje projektpartner (utom den turkiska) håller under 2012. Representanter för gräsrotsorganisationer
och NGOer har bjudits in, samt beslutsfattare och politiker.
Det europeiska projektet syftar till att skapa ett nätverk av gräsrotsorganisationer och
NGOer från olika europeiska länder och Turkiet (hemland för många invandrare i Europa).
Organisationer kan lära av varandras erfarenheter, såväl som att anamma framgångsrika
strategier och metoder.
Politisk inverkan
Ytterligare ett projektmål är att informera politiker och beslutsfattare om det arbete som
utförs av gräsrotsorganisationer och NGOer. I rapporten och vid de nationella mötena
ger projektteamen rekommendationer till regionala, nationella och europeisk politiker och
beslutsfattare.
Lycka till
Partnerna i projektet “Flying Team againstViolence” hoppas och tror att denna verktygslåda
kan bidra på ett positivt sätt till gräsrotsorganisationer och NGOers arbete mot hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och korrigeringsresor.

1

Rapporten från Cypern är skriven på engelska

2

Se listan med kontaktinformation i denna verktygslåda.
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Kapitel 1.

Definitioner
1.1. Vikten av definitioner
Hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och korrigeringsresor är heta frågor i olika länder,
men betyder de samma sak i alla länder och på alla språk? Erfarenheterna gjorda i ”Flying
Team”-projektet är att definitioner och perspektiv skiljer sig åt mellan länder och att det
ibland inte finns några specifika definitioner överhuvudtaget.
I Cypern finns exempelvis inte begreppet “hedersrelaterat våld”, istället benämns denna typ
av våld som “våld inom familjen” eller ”våld i hemmet”. Cypriotiska kvinnoorganisationer
använder även begreppet ”könsbaserat våld”. Feministiska kvinnoorganisationer i Turkiet
avvisar benämningen “hedersrelaterat våld” eftersom de anser att ordet “heder” kan antyda
att det finns en ”rätt” eller ”ursäkt” för att bruka våld eller mörda. Begreppen “civilbrott” och
“traditionsmord” används i Turkiet, men kvinnoorganisationer föredrar “våld i hemmet”
eller ”könsbaserat våld”.
I Sverige, Tyskland och Nederländerna är däremot användningen av begreppet hedersrelaterat våld relativt vanlig. Organisationer gör ett strategiskt val av begrepp som de
föredrar, antingen politiskt motiverat eller med målgruppen som de avser att tjäna i åtanke.
Exempelvis föredrar vissa att använda “fritt val av partner” istället för “tvångsäktenskap”.
Olika perspektiv
Tillvägagångssättet och diskursen inom ett land och inom myndigheter skiljer sig ofta
från kvinnors och gräsrotsorganisationernas perspektiv. Många myndigheter i de deltagande länderna ansluter sig inte till något tydligt genusperspektiv. Begreppen hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och korrigeringsresor används huvudsakligen i ett lands
rättsliga bestämmelser och straffrätt. Tysk straffrätt talar om “hedersmord”, men nämner
inte “hedersrelaterat våld”. Tysk lagstiftning gör ingen skillnad mellan våld i hemmet och
hedersrelaterat våld, men från offrets synvinkel finns det många viktiga skillnader, som det
faktum att det bara finns en enda förövare i fall av våld i hemmet, medan fall av hedersrelaterat våld ofta inbegriper hela familjer (storfamiljen). Skillnaden mellan dessa former
av våld har stor betydelse för offret. I vissa fall måste offer som har hotas eller rent av
fördrivits av sina släktingar flytta till en annan del av landet, eller till och med utomlands
för att vara säkra.
6

Att påverka myndigheternas dagordning
Sociala faktorer, som invandring och integration av invandrare, har visat sig påverka
utvecklingen av myndigheters definitioner och förhållningssätt. Lärdomar som dragits
från kampen i det dagliga och från relevant forskning har en positiv effekt. Gräsrots- och
icke-statliga organisationer arbetar hårt för att påverka myndigheternas dagordning på
området för lagar och regleringar. Tydliga definitioner för hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och korrigeringsresor är avgörande för att problemet ska erkännas och för att, i
förlängningen, komma fram till lämpliga synsätt och lösningar.
I ljuset av detta är de svenska och nederländska myndigheterna exemplariska; då de har formulerat tydliga definitioner och även tagit fram särskilda program för hedersrelaterat våld
och tvångsäktenskap. Med andra ord strävar de svenska och nederländska myndigheterna
aktivt för att skydda offren och förhindra hedersrelaterat våld. Gräsrotsorganisationer och
NGOer i båda länderna har spelat en viktig roll i att föra upp frågorna på dagordningen
och i att ta fram definitioner och förhållningssätt.
Politisk verklighet
Det faktum att det finns lagar (straffrätt) garanterar inte att problemen bekämpas eller
hanteras på ett adekvat sätt. Från och med april 2011 säger en ny tysk lag att tvångsäktenskap
faktiskt är en brottslig handling. I Tyskland och även i Cypern benämns tvångsäktenskap
som skenäktenskap (frivilliga eller ofrivilliga) och uppfattas som politiskt motiverade eller
som falska äktenskap gjorda med avsikt för att erhålla ett uppehållstillstånd. Ibland hänger
frågan om tvångsäktenskap samman med människosmuggling. Flera regeringar, inklusive den
nederländska administrationen, motarbetar tvångsäktenskap genom stränga migrationslagar.
I Turkiet innefattar tvångsäktenskap mestadels barnäktenskap och religiöst motiverade
äktenskap (ofta med en avsevärd åldersskillnad makarna emellan). Ekonomiska, sociala
och traditionella orsaker (inklusive heder) utgör bakgrunden till denna praxis. Officiellt är
tvångsäktenskap olagliga i Turkiet, men i daglig praxis har den religiösa regeringens attityd
haft en rakt motsatt effekt.
Ingen definition - ingen lagstiftning
Bortsett från Nederländerna använder få länder begreppet “korrigeringsresa” som ett
faktiskt fenomen, vilket betyder att det inte heller finns någon lagstiftning på området.
Däremot ser de deltagande länderna i ”Flying Team”-projektet (projektets partners) att
problemet faktiskt existerar inom invandrargrupper. I Nederländerna ses korrigeringsresor
som en typ av våld i hemmet, i likhet med hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap.
Till skillnad från Marocko, som har ett officiellt hjälpcenter, erbjuder inte Turkiet någon
form av organiserad hjälp för kvinnor som invandrat till västeuropeiska länder och skickats
tillbaka till Turkiet för ”korrigering”. Dessutom finns problemet (ännu) inte på de turkiska
kvinnoorganisationernas dagordning.
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I en turkisk kontext är “korrigeringsresa” ett nytt begrepp, men det finns en slående likhet
med de turkiska kvinnor som lämnas av sina män som flyttar till en annan del av landet,
eller utomlands, för att arbeta. Likheten blir tydlig då männen står för inkomsterna och
kvinnorna är ekonomiskt beroende av sina män. Under tiden männen arbetar långt bort
förväntas kvinnorna bo med mannens familj under svåra levnadsförhållanden. Självklart
utsätts dessa kvinnor för ett starkt socialt tryck. Man kan tala om övergivning när mannen
slutar skicka pengar till familjen (jämför med vad som händer i samband med korrigeringsresor, övers. anm). Kvinnan känner sig övergiven eftersom hon är ekonomiskt beroende av
sin man. På grund av det sociala trycket är det dock i princip omöjligt för kvinnan att få en
skilsmässa och gifta sig med en annan man.
Den stora skillnaden mellan europeiska och turkiska förhållanden är kvinnans juridiska
ställning. Likheten består i att i båda grupperna tvingas de övergivna kvinnorna att
leva under förhållanden där de inte har någon utväg. Turkiska kvinnor ställs inför ett
ekonomiskt beroende med den frånskilda kvinnans låga ställning i åtanke, då de ofta är
lågutbildade och dåligt informerade.

1.2. Några rekommendationer
Flying Team againstViolence har ett par rekommendationer till gräsrotsorganisationer och
NGOer som arbetar med en eller flera av dessa frågor (nu eller i framtiden).
• Formulera en tydlig och användbar definition av hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap
och/eller korrigeringsresor, som en bas för samarbete och beslutsfattande. Använd eller
inspireras av följande alternativ:
-- Den allmänt accepterade definitionen i ert land
-- En internationellt erkänd definition om er organisation avser att föra upp frågan
på den nationella dagordningen, exempelvis från Europeiska rådet eller FN
(Kvinnokonventionen, CEDAW).
-- Alternativa begrepp och definitioner, exempelvis “våld i hemmet” eller “könsbaserat
våld” om begreppet hedersrelaterat våld inte är vanligt i ert land.
-- Använd definitionerna nedan som förlaga.
• Se till att definitionen har ett genusperspektiv.3
• Formulera en beskrivning av ramverket för att lättare nå fram till (nationella eller
lokala) myndigheter eller finansiärer, dvs. en beskrivning och analys av hedersrelaterat
våld, tvångsäktenskap och/eller korrigeringsresor, dess rötter i ojämlikheter mellan

3
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Se även Kapitel 3. Framgångsfaktorer.

könen, det patriarkala systemet och grupptryck, dess sammanhang och förekomst.
• Diskutera definitionen tillsammans med ert projektteam och möjliga samarbetsorganisationer för att enas om innehållet innan projektet påbörjas. Enighet är en av nycklarna
till framgång4.
• Försök att övertyga er regering att ta fram definitioner, lagar och regler för att skydda
offer och väcka åtal mot förövare. Använd konstaterade fall av våld, kanske från den
egna verksamheten, och använd nationell eller internationell forskning för att illustrera
förekomsten i siffror och behovet av att ta itu med problemet.

1.3. Ett urval av definitioner
I detta stycke ger vi definitioner på alla de olika begreppen utifrån allmänt vedertagna
definitioner från deltagarländerna i “Flying Team againstViolence”-projektet. För att täcka
in så många som möjligt av skillnaderna som nämnts ovan har vi utöver definitioner av
hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och korrigeringsresor valt att inkludera definitioner av
våld mot kvinnor och våld i hemmet.
Våld mot kvinnor
• Våld mot kvinnor inbegriper samtliga könsbaserade våldshandlingar som resulterar i,
eller kan resultera i, fysiska, sexuella eller psykologiska skador eller lidanden för kvinnor,
inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt berövande av frihet, oavsett
om det sker offentligt eller i den privata sfären.5
Våld i hemmet:
• Våld i hemmet inbegriper alla handlingar, försummelser eller beteenden som orsakar fysisk, sexuell eller psykisk skada för en familjemedlem tillfogad av en annan
familjemedlem. En familjemedlem kan vara (ex-)partnern; föräldrarna; barnen och/eller
andra släktingar och personer som lever samman med de tidigare nämnda personerna.
Exempel på våld i hemmet är barnmisshandel, vanvård och övergrepp mot äldre. Även
kallat ”familjevåld” eller ”våld i nära relationer”. Det innefattar även hedersrelaterat våld,
tvångsäktenskap och korrigeringsresor.
Hedersrelaterat våld
• Hedersrelaterat våld avser psykiska eller fysiska överträdelser inom patriarkala
familjestrukturer/grupper/samhällen som utförs särskilt, men inte enbart, mot kvinnor

4

Se även Kapitel 3. Framgångsfaktorer.

5

Beijing Platform of Action (Pekingplattformen): http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
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och flickor, som ses som bärare av familjens heder. Pojkar, homo- och bisexuella och
transpersoner förekommer också som offer. Våldet grundar sig i det patriarkala behovet
av att kontrollera kvinnors sexualitet. Kollektivets åsikter och sociala tryck har stor
betydelse. Eftersom kvinnor hålls ansvariga för barnens utbildning är det ofta de som
straffas när familjens heder hotas att svärtas ner av rykten. I många fall är det vanligt att
familjens övriga kvinnor deltar i förtrycket, och till och med i våldsutövningen. Heder
har sitt ursprung i konservativa kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet.
Det finns en stark tro på oskuld, kyskhet och familjens goda namn och rykte i samhället
hänger till stor del på familjens kvinnliga medlemmars faktiska eller påstådda beteende.
Disciplin och kontroll handlar om allt från begränsningar i det dagliga livet, som val
av kläder, socialt liv och rörelsefrihet, till livsavgörande val som utbildning, arbete,
giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form kan den hårda kontrollen leda till
både hot och faktiskt våld, inklusive mord.
Tvångsäktenskap
• Tvångsäktenskap är handlingen att tvinga en flicka/kvinna eller pojke/man till
giftermål. Det centrala begreppet är “påtryckningar”. Det finns en skala som går från
milda påtryckningar i form av social och psykisk press, till att tvinga en son eller dotter
till giftermål genom hot om fysiskt eller psykiskt våld. De som utöver påtryckningarna
är mestadels föräldrar eller andra släktingar, från såväl offrets som den utvalda partnerns
familjer.
• Barnäktenskap: Äktenskap där ena parten är yngre än 18 år (16 i Tyskland). Under
tiden innan giftermålet har barnet ofta utsatts för ett starkt tryck, även olaga tvång. I
vissa länder omnämns olaga tvång i definitionen.
Korrigeringsresor (övergivning)
• Korrigeringsresor (eller övergivning) avser fall där en familj skickar en eller flera
familjemedlemmar till det tidigare hemlandet, eller lämnar dem under en längre tid (i
huvudsak under lov och ledigheter), samtidigt som de beslagtar deras pass och uppehållstillstånd för att förhindra att de återvänder till det nya hemlandet. Det finns flera
kända anledningar: offret utgör ett hot mot familjens heder genom sitt agerande, och
genom att låta anförtro offret till far- och morföräldrars, eller andra släktingars, omsorg
hoppas familjen att han eller hon ska uppfostras strängare och mer traditionellt. Ibland
avser de män som överger sina fruar (och/eller deras barn) i hemlandet för att gifta sig
med någon annan.
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Kapitel 2.

Goda exempel
2.1. Motivering
Under första fasen av “Flying Team againstViolence”-projektet samlade varje projektpartner in information om goda exempel på området för bekämpning av hedersrelaterat våld,
tvångsäktenskap och/eller korrigeringsresor från sina respektive länder. Exemplen valdes ut
enligt kriterier som respektive partner hade formulerat på förhand. De viktigaste kriterierna
var: tillräcklig kunskap och erfarenhet i teamet; arbete utifrån ett genusperspektiv; att
syfta till medvetenhet och spridning på gräsrotsnivå; (avsedd) kontinuitet; tillämpning av
resultaten, och slutligen existerande samarbeten med berörda institutioner.
Varje “Flying Team”-partner beskrev projekten i en ”Nationell rapport” om läget i sina
respektive länder. Alla nationella rapporter kan hämtas från respektive projektpartners
webbplats6.
Denna verktygslåda innehåller fem goda exempel. Ett från varje land. För att välja ut
de fem exemplen nominerade varje ”Flying Team”-partner två projekt från sitt land. De
tio utvalda exemplen bedömdes och jämfördes med varandra av hela projektteamet. Det
slutliga valet av projekt gjordes utifrån tre kriterier:
• FlyingTeam-projektets tre frågor representeras i lika stor utsträckning (bekämpning av
hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och korrigeringsresor).
• Projektet måste vara intressant för många andra europeiska länder.
• Projektet måste vara överförbart till andra länder.

2.3. De fem utvalda
Nedan finns korta sammanfattningar av de fem goda exemplen som valdes ut för denna

6

Se listan med kontaktuppgifter i denna verktygslåda.
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verktygslåda. Sammanfattningarna följs av mer detaljerade beskrivningar. Använd kontaktuppgifterna i slutet av varje beskrivning för ytterligare information.
1. Perspektiv: Peer-utbildningens grunder för skolelever i syfte att öka medvetenheten
om våld mot kvinnor
Det specifika målet med projektet från Cypern är att öka unga människors medvetenhet
om könsbaserat våld. Projektet föreslår modeller för känslor och förhållanden, baserade på
ömsesidig respekt mellan könen. Huvudmålet är att förhindra våld i (framtida) förhållanden. Projektteamet utbildade unga människor till att bli “kamratutbildare“ för att överföra
kunskap och medvetenhet till sina jämnåriga.
2. Utbildningsprogram om våld i hemmet: Att höja medvetenheten bland kvinnor om
våld i hemmet och kvinnors rättigheter
Genom “möten i hemmet” för kvinnor i utsatta områden i Turkiet höjer projektteamet
medvetenheten om “våld”. Mötesledarna lär kvinnorna att en stor del av det beteende som
anses ”normalt” faktiskt inte kan accepteras eller tolereras. Även förtryck och våld i hederns
namn diskuteras. Under sammankomsterna får de deltagande kvinnorna även information
om kvinnors juridiska rättigheter och varoffer kan vända sig för att få hjälp.
3. Papatya – Anonymt skyddshem och rådgivning
Papatya tillhandahåller ett anonymt skyddshem, säkerhet, psykosocialt och konkret stöd
till flickor och unga kvinnor i Tyskland. De har en hemlig adress och kvalificerad personal.
Papatya erbjuder också rådgivningstjänster som är lätta för målgruppen att nå. Papatya
arbetar för att förhindra (fortsatt) våld, hedersrelaterade brott, tvångsäktenskap och
kidnappningar till hemlandet (korrigeringsresor).
4. HBT OCH HEDER (www.hbtheder.se)
Detta projekt tillhandahåller specialiserad onlinesupport och rådgivning till homo-,
bisexuella och transpersoner (HBT) i Sverige som alla är (potentiella) offer för hedersrelaterat våld. De som arbetar på sidan är utbildade mentorer med yrkes- och/eller personlig
erfarenhet av hedersrelaterat våld och HBT-frågor. Genom webbplatsen kan hjälpsökande
förbli anonyma och gå vidare i sin egen takt.
5. “Känn till dina rättigheter”: Offentlig informationskampanj – Rättigheter och
korrigeringsresor för marockanska och turkiska kvinnor, män och ungdomar
Projektet informerar invandrarkvinnor om det nederländska, marockanska eller turkiska
rättssystemet, rättsfrågor och förfaranden på områdena för familjerätt och uppehållsrätt.
Projektet skapar medvetenhet om och stärker invandrarkvinnor i Nederländerna i kunskapen om sina rättigheter, för att på så sätt förhindra korrigeringsresor. Projektet förser också
institutioner och organisationer med kunskap och strävar efter att bygga ett starkt nätverk
för expertis och samarbete.
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FEM GODA EXEMPEL
Perspektiv: Kamratutbildningens
grunder för skolelever i syfte att öka
medvetenheten om våld mot kvinnor.
Unga människor är I allmänhet omedvetna om könsstereotyper och könsbaserat våld. I Cypern har
MediterraneanInstitute of Gender Studies (MIGS) tagit initiativ till projektet “Perspektiv”7 Projektets
övergripande mål är minskning av, och förebyggande av våld mot kvinnor. Det direkta målet är att öka
unga människors medvetenhet om könsbaserat våld och förespråka modeller för känslor och förhållanden som baseras på ömsesidig respekt mellan könen, för att på så sätt förhindra våld i framtiden.
Projektteamet utvecklade en metod för ”kamratutbildning” för att sprida sitt budskap till unga
människor. Med denna metod mobiliseras en grupp av “kamratutbildare” som i sin tur utbildar
sina jämnåriga kamrater. Programmet inleddes med medvetenhetshöjande sessioner i stora
grupper, följt av konkreta övningsaktiviteter för de frivilliga kamratutbildarna. Under sin utbildning
fick de kunskaper, färdigheter och det självförtroende som krävs för att leda sessioner i sina egna
skolor, tillsammans med andra unga människor.

Målgrupp:
Primär: Ungdomar mellan 15 och 17 år
Sekundär: Lärare på gymnasienivå

Tillvägagångssätt:
Efter att ett antal lämpliga gymnasieskolor valts ut så var utbildningsprogrammet redo att starta.
MIGS erbjöd kurser om könsbaserat våld i olika klasser och sökte efter möjliga kandidater bland
studenterna för att bli frivilliga kamratutbildare.
Fas 1:
Fyra allmänna tvåtimmarslektioner om genusfrågor, förhållanden mellan könen, könsroller,
könsstereotyper, samt kopplingen mellan dessa frågor och könsbaserat våld.
7

MIGS drevs från ett partnerskap som samordnades av staden Modena i Italien och finansierades av europakommissionens Daphne

III-program, med organisationer i fem europeiska länder: Centro Documentazione Donna (Italien); UNIFCEF (Italien); Alicante-provinsen
(Spanien); European Anti-violence Network- EAVN (Grekland); Strategy Transnational (Tyskland); Cap Sciences Humaines (Belgien).
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Det sista träningstillfället ägnades åt att “utbilda utbildarna”. Nu övade ett urval av studenterna
(lämpligen 8 st.) på att vara gruppledare och att träda in i rollen som kamratutbildare. Två ytterligare
övningstillfällen om 1,5 timmar vardera följde. Eftersom studenterna var oerfarna och konceptet med
kamratutbildare var nytt för dem, var det viktigt att de förstod grundprinciperna bakom metoden.
Under träningen uppmuntrades de att dela med sig av sina farhågor inför uppdraget att bli kamratutbildare och utforska de färdigheter och egenskaper som de behöver för att bli nå framgång i rollen.
En viktig del av träningen ägnades åt kompetenser och egenskaper som gäller deltagande och
interaktivt lärande i jämnåriga grupper. Efter att ha studerat grundprinciperna för effektivt arbete i
grupp (som bra kommunikationsförmåga, opartiskhet, inkluderande, flexibilitet, kreativitet, etc.) så
användes de tillägnade teorierna och experimenterades med i övningssessioner.
Fas 2:
Gruppen med kamratutbildare utförde utbildningar med sina jämnåriga. Utbildningarna
fokuserade på att öka medvetenheten om könsroller och sociala förväntningar. De undersökte
förekomsten av könsbaserat våld och vilken inverkan det har på ungdomars kärleksförhållanden.
Handledarna från projektet var närvarande under träningen av kamratutbildarna. På så sätt kände
sig kamratutbildarna säkra och kunde vända sig till handledarna när de var osäkra eller hade svåra
frågor. Slutligen så använde kamratutbildarna stenciler, handböcker, internet, etc.
Fas 3:
Efter övningarna lanserade projektteamet en kampanj i media. Denna kampanj innehöll de
centrala budskapen om följderna av könsbaserat våld, som formulerats av övningsdeltagarna.
Kampanjen sändes i radio och TV, och gymnasieskolor fick skriftlig information.

Resultat
Projektet hade för avsikt att aktivt engagera studenter i att förhindra könsbaserat våld och
åstadkomma en förändring bland studenter. Femtio ungdomar tränades till kamratutbildare som i
sin tur utbildade omkring 150-200 jämnåriga.
Kamratutbildarna var oroliga för att deras vänner och klasskamrater skulle kritisera dem och inte
lyssna. De var rädda att studenter i deras egen ålder inte skulle ta dem på allvar. Men kamratutbildarna
14

överraskades positivt av att så inte alls var fallet. Deras klasskamrater accepterade dem som lärare.
Kamratutbildare förväntas på inget sätt vara experter, och de har inte heller så djupa kunskaper
inom ämnet som de lär ut. De tycktes ha fått precis den rätta mängden kunskap som krävdes för
att hålla givande diskussioner om könsbaserat våld med sina jämnåriga.
De deltagande eleverna uppskattade vad de lärde sig av kamratutbildarna. Den slutsatsen kan
dras utifrån deras positiva och entusiastiska utvärderingar. Studenterna menade att de upplevde
det som lättare att lära från jämnåriga eftersom de ”talar samma språk”, ”kan relatera till dig”, ”de
förstår dig bättre” och använder ”språk och exempel som är relevanta för din verklighet”. kamratutbildning är mer informell och de är inte ”underställdanågon auktoritet” eller ”tvingade” att lyssna.
I skolmiljön kunde de uttrycka sina tankar och åsikter framför sina kamrater vilket var mycket
uppskattat. Slutligen togs övningarnas ”breda” tillvägagångssätt emot väl.

Grundförutsättningar
Samarbete
• Ett nära samarbete och stöd av en lärare eller ungdomsledare som är engagerad i frågor
om jämlikhet mellan könen och könsbaserat våld är att rekommendera. De kan introducera
er för skolans ledning (eller på fritidsgårdar), och förorda denna typ av träning för sin unga
målgrupp. Andra liknande yrkesgrupper kan också sörja för att frågor kring könsbaserat våld
införs i skolans eller fritidsgårdens läroplaner.
Budget
• En budget för att täcka en projektsamordnare, en lärare och en handledare, samt en budget
för att lansera en mediekampanj i radio och TV.

Ytterligare information
http://www.medinstgenderstudies.org/news/perspective-peer-education-roots-for-school-pupils
-to-enhance-consciousness-of-tackling-and-impeding-women-violence-in-europe/
Se kampanjens TV-inslag: http://www.youtube.com/watch?v=MeZhJjjJ68I
Rapport om könsbaserat våld bland ungdomar i EU-länder (på engelska)
http://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/Report-on-Peer-EducationTrainings-on-Gender-Violence.pdf
Projektbroschyren (på grekiska och engelska): logotyper och budskap är tillgängliga för andra
organisationer.

Kontaktuppgifter
MediterraneanInstitute on Gender Studies (MIGS)
georgina@medinstgenderstudies.org
46 Makedonitissas Avenue,
www.medinstgenderstudies.org
Box 24005, Nicosia 1703, Cyprus
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Utbildningsprogram om våld i hemmet:
Att höja medvetenheten bland kvinnor om
våld i hemmet och kvinnors rättigheter
Våldsamt beteende ses ofta som “normalt”, inte bara av män utan även av kvinnor och samhället
i stort. Kvinnor är ofta omedvetna om de lagar och rättigheter som ska skydda dem från våld.
AutonomousWomen’s Association i Mersin organiserade “möten i hemmet” med kvinnor från
utsatta områden. De ville visa dessa kvinnor att det som händer i deras hem är inte är normalt
familjebeteende, utan ”våld”, och därmed inte kan accepteras eller tolereras. Många kvinnor
upplever förtryck och våld i hederns namn men bilden av ”heder” måste förändras eftersom
denna typ av heder inte är något positivt.
Under sammankomsterna fick de deltagande kvinnorna även information om kvinnors juridiska
rättigheter och var offer för våld i hemmet kan vända sig för att få hjälp.

Målgrupp
Kvinnor som bor i utsatta områden.

Tillvägagångssätt
Innan “hemmötena” besöker projektets kontaktpersoner det utvalda området för att rekrytera
frivilliga värdinnor bland kvinnorna i målgruppen. Tillsammans med värdinnorna bestämmer
de datum för mötena och instruerar värdinnorna att bjuda in 15-20 kvinnor, släktingar och/eller
grannar för att delta.
Utbildade ledare håller i hemmötena med 15-20 kvinnor. Gruppen inleder med att se några
kortfilmer som visar olika typer av våld i det dagliga livet och information om rådgivningscenter.
Ledarna öppnar sedan för diskussion. De bjuder in deltagarna att fundera och reflektera kring den
typ av våld i hemmet som visades i filmerna. De ber dem sedan att dela med sig av upplevelser av
våld från sitt eget liv: hur de behandlades i sin utökade familj (storfamilj) och i kärnfamiljen under
barndomen, hur det gick till när de gifte sig, om sina liv tillsammans med maken och dennes
familj. Ledarna leder dem till att inse, genom att dra paralleller till vad som visades i filmerna, att
deras upplevelser inte är “normala” utan ska betraktas som “våld”. Genom att dela med sig av sina
berättelser definierar kvinnorna själva vad “våld i hemmet” är, vilket inkluderar fysiskt, psykologiskt,
ekonomiskt och sexuellt våld.
De våldsamma upplevelserna är ofta förknippade med heder, och många kvinnor har tvingats in
i äktenskap. Även frågor som rör föräldraskap, attityder gentemot tonåringar, beslut om giftermål,
att bemöta svärfamiljen, diskuteras under rubriken ”våld i hemmet”. Det lär kvinnorna att dessa
företeelser är olika former av våld, snarare än acceptabelt och normalt beteende.
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Efter diskussionen erbjuder ledarna information i muntlig, skriftlig och visuell form om kvinnors
juridiska rättigheter, hur lagliga rättigheter ska utövas, rättsprocedurer, samt tillhandahåller namn
på kvinnoorganisationer för att ytterligare informera om rättshjälp, medicinsk hjälp, psykologiskt
stöd och skyddshem.
Sessionerna utvärderas med hjälp av ett utvärderingsformulär.

Forskningsinsatser
Mötena i det turkiska projektet spelades in på band, men endast efter att samtliga deltagare gett
sitt samtycke. Detta var en del av forskningen och dokumentationen. Projektteamet gick igenom
diskussionerna och utvärderade dem för att ta reda på hur kvinnorna uppfattar våld, deras
attityder gentemot våld och för att formulera rekommendationer för hur kvinnorna ska hantera
situationen.
Vid slutet av hemmasessionerna intervjuade de projektanställda varje deltagare, både med frågeformuläret och med en skattningsskala för övergrepp (Abuse Index). Frågeformuläret utvecklades och
förbereddes som en del av projektets forskningskomponent. Det används för att samla in data om
den socioekonomiska statusen bland målgruppens kvinnor, deras uppfattning om våld, vilka typer
av våld och hur kraftigt våld som upplevts i målgruppen, samt för att identifiera deras behov och
önskemål. Slutligen anger det mekanismer som aktiveras för att uthärda våld i hemmet.
Övergreppskalan, som ett datainsamlingsverktyg, mäter typen och intensiteten av det våld som
kvinnorna i målgruppen upplevt. Skalan är ett komplement till frågeformuläret.

Resultat
De hemmabaserade mötena var väldigt lyckade eftersom kvinnorna kände sig trygga i sina
vänners/släktingars hus, jämfört med i en obekant miljö. Efter träffarna hade de en större
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medvetenhet om våld mot kvinnor i samhället, även om de tenderade att fokusera på enbart
fysiskt våld. Det är inte möjligt att helt mäta projektets inverkan på de deltagande kvinnorna.
Däremot gjorde den öppna informationen och de opinionsbildande aktiviteterna att antalet
kvinnor som besöker stödcentren ökade kraftigt.

Grundförutsättningar
Välförberedda yrkesverksamma och frivilliga
• Ledarna (professionella och frivilliga) måste tränas för att säkerställa att de utgår från samma
information och principer kring hembaserade träningsprogram för att skapa och öka
medvetenhet bland kvinnogrupper. Som del av sin träning deltar alltid blivande ledare i
hembaserade möten som leds av en professionell ledare.
• Innan de hembaserade mötena påbörjas bör lokala organisationer för stöd, rådgivning
och krishantering förvarnas. Det kan göras genom att informera och/eller involvera dessa
organisationer i projektet, eller genom att till och med erbjuda utbildning inom företaget om
våld (i hemmet).
• Hembaserade möten är en interaktiv metod för träning och lärande där båda sidor (lärare och
elever, lärare och organisationer eller lärare och kvinnor i målgruppen) lär varandra och/eller
lär av varandra. Här är framgången starkt beroende av aktivt deltagande från alla i gruppen.
• Nödvändigt material för ledarna: videon och en handbok om våld, lagliga rättigheter och
kvinnoorganisationer. För deltagare: en broschyr om våld i hemmet och adresser för stöd
och rådgivning. Dessutom små klistermärken (2x4 cm) med nödtelefonnummer till relevanta
stödtelefontjänster, polisstationer och kvinnorådgivningscenter.
Medial uppmärksamhet
För att nå ut till så många kvinnor som möjligt och informera dem om mötena och rådgivningstjänsterna syns och hörs projektteamet i lokala radio- och TV-kanaler, deltar i expertpaneler och
konferenser. Dessutom kommer allmänhetens intresse och mottaglighet att växa genom att våld
i hemmet synliggörs.
Pengar för värdinnans kostnader
Projektet betalar för all mat och dryck som serveras under de hembaserade mötena (som te,
kaffe och kakor). Dessutom får värdinnan en mindre summa pengar som ersättning för att hon
upplåter sitt hem.

Kontaktuppgifter
AutonomousWomen’s Association (BağımsızKadınDerneği)
Ayla ORAN ERCİYAS
MesudiyeMahallesiCemalpaşaCaddesi No: 110/3 MERSİN
Tel: +90-324-337 20 21 E-mail: mersin_bkd@hotmail.com
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Papatya
Anonymt skyddshem och rådgivning
Flickor och unga kvinnor med invandrarbakgrund som utsätts för familjevåld och förtryck,
exempelvis hedersrelaterat våld (HRV) och tvångsäktenskap, kan inte vända sig till de vanliga
instanserna för stöd till ungdomar eftersom dessa är offentliga, öppna institutioner och flickorna/
kvinnorna utsätter sig själva för stor fara om de lämnar sina familjer. Somliga lever väldigt
begränsade liv med liten rörelsefrihet. I de värsta fallen är de extremt isolerade och tillåts inte
ens att ha egna vänner eller äga en mobiltelefon och de befinner sig under ständig övervakning.
Till och med de som arbetar med att ta hand om dessa flickor och unga kvinnor måste vidta
försiktighetsåtgärder för sin egen säkerhets skull.
För att förhindra (vidare) våld, hedersbrott, tvångsäktenskap och kidnappning till hemlandet
erbjuder Papatya anonym och tillgänglig rådgivning för flickor och unga kvinnor, samt ett skyddshem med hemlig adress och kunnig personal. Papatya erbjuder säkerhet, såväl som psykosocialt
stöd och konkret hjälp.

Målgrupp:
Skyddshem: Flickor och unga kvinnor med invandrarbakgrund i åldrarna 13-21 år som är rädda för
att straffas, föras bort, eller som till och med är rädda för att mördas om de avvisar sina familjers
förbud och framtidsplaner för dem.
Rådgivning: Alla människor som ställs inför hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap med allt det
innebär. Offren själva, offrens vänner och partners, samt yrkesverksamma.

Tillvägagångssätt
Skyddshemmet
Skyddshemmet ärbelägeti ett trevligt hus i ett område med liten risk för upptäckt som har
tillräckligt med utrymme för både personal och flickor. Skyddshemmet fokuserar på omsorg
dygnet runt med ett professionellt och helkvinnligt arbetslag med varierande etnisk bakgrund. En
yrkeskunnig person från personalen är alltid tillgänglig. Minst två från personalen finns närvarande under veckoslutens mest hektiska timmar. Arbetslagets medlemmar talar flera språk och
har ett interkulturellt förhållningssätt. Mänskliga rättigheter utgör basen för allt. Varje flicka eller
ung kvinnas individualitet uppmuntras och respekteras i allra högsta grad.
Skyddshemmet har plats för högst nio flickor/kvinnor eftersom ett av skyddshemmets huvudmål
är att skapa en familjär atmosfär. Flickor och kvinnor som flyr från familjevåld uppvisar ofta en stor
ambivalens och är ofta oförmögna att hantera sin nyfunna frihet. För att hjälpa dem att återfå lite
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stabilitet och för att skydda dem från fara är livet i skyddshemmet strukturerat och har en strikt
uppsättning regler. Den som avslöjar skyddshemmets läge avhyses och förs över till en alternativ
institution för ungdomsvård.
Flickorna och de unga kvinnorna behandlas inte i första hand som offer utan som individer med
ett otroligt mod och med mängder av personliga resurser. Papatya arbetar för att stärka flickor
och unga kvinnor och för att utveckla perspektiv på utbildning och arbete. Personalen är där för
att stödja flickorna, oavsett vad och lyssna på och respektera deras önskningar. Grundregeln är att
fokusera på varje enskild flickas begåvningar och resurser, inte på potentiella problem.
Varje flicka tilldelas en eller två personer ur personalen som kommer att hålla nära uppsikt över
hennes utveckling och framtidsmöjligheter. De håller reda på alla tillfällen för kontakt med sociala
hjälpinsatser och familjemedlemmar. Tvärtemot opartisk medling tar personalen öppet flickans parti
för att värna hennes behov och rättigheter i möten med familjemedlemmar och ibland i möten med
socialtjänsten. Släktingar konfronteras med sitt beteende gentemot flickan och ges möjligheten att
reflektera och ändra sitt beteende. Positiva kontakter med familjemedlemmar fångas upp och vårdas
noga. Familjekontakter följs på nära håll av personalen och diskuteras enskilt med varje flicka. För att
minimera risker och faror anordnas möten ansikte mot ansikte endast på platser för social omsorg
för unga. Vidare kontakter sker via brev eller telefon. Vistelsen bör vara så lång som krävs och så kort
som möjligt. I bästa fall så bör vistelsen inte vara längre än 8 veckor. Om en flicka beslutar sig för att
återvända hem avtalas tydliga tider för strukturerad uppföljning från myndigheterna.
Anonym rådgivning online
Expertteamet erbjuder rådgivning på tyska, turkiska, franska och engelska. Rådgivarna använder
en säker internetplattform för att garantera användarnas anonymitet och säkerhet. För att introducera tjänsten marknadsfördes den på skolor och rådgivningscenter, och i den lokala pressen. Flera
tyska delstater finansierade projektet.

Resultat
Papatya har funnits i över 25 år. Nyckelaktiviteter har alltid varit att hitta och åtgärda hål i stödsystemet genom lobbying, nätverkande och att öka medvetenheten om problem hos myndigheter och
politiker. För tillfället fokuserar Papatya på unga vuxnas problem och deras speciella behov. Ny teknik
som internet är en del av strategierna och nya säkerhetsregler håller på att tas fram.
För många flickor är det enda sättet att undkomma våldet att flytta till ett specialiserat skyddshem. Det
kan vara en stor lättnad att ha lite avstånd mellan sig och sin hemstad, eller att veta att du är säker och
att din anonymitet garanteras. Majoriteten är mycket positiva till det interkulturella arbetslaget och
projektets inramning. Det är lätt att känna sig hemma och accepterad, och samtidigt stimuleras flickorna till att delta och samarbeta. Några flickor tycker det är jobbigt att vara hemifrån och stannar bara i
ett par dagar. De flesta flickorna har inga problem att acceptera reglerna eftersom reglerna garanterar
deras egen säkerhet, men vissa uppvisar ett riskabelt beteende. Dominanta pojkvänner är en svår
prövning för flickorna eftersom pojkvännerna kan be flickorna att tänja på reglerna för ”kärlekens skull”.
Att välja mellan ”distans” och att “fästa sig” är en svår balansgång, särskilt om flickorna stannar längre än
två månader. De flickor som inte återvänder till sina familjer håller ofta kontakten I åratal.
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Grundförutsättningar
Ett professionellt arbetslag
Det krävs ett välutbildat arbetslag (i socialpedagogik eller psykologi), med hög interkulturell
kompetens. De måste ha direkt expertkunskap på området för antivåldsarbete, särskilt med tanke
på traumatiska och post-traumatiska situationer och de speciella konsekvenser som hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap får. Dessutom är en känsla för kvinnors och barns rättigheter och
stresstålighet förutsättningar för detta arbete. Slutligen måste alla i arbetslaget vara rimligt insatta
i de legala aspekterna kring ungdomsvårdssystemet och migrationslagstiftning.
Nödvändig finansiering
Programmet behöver en finansiell struktur som tillåter ett obyråkratiskt intagningssystem som inte
kopplar samman intag och individuellt ekonomiskt bistånd (som först måste bevisas). Finansiering
krävs för minst 260 personaltimmar/vecka (6,5 heltidstjänster, en vecka är 168 timmar) och en
rymlig lägenhet. Skyddshemmet måste ligga i en större stad för att öka anonymiteten.
Samarbete
Tvåfaldigt:
• En nära samarbetspartner som agerar som en yttre länk (telefon och postadress).
• Deltagande i ett nätverk av organisationer inom samma område och samarbete med den
sociala omsorgen för ungdomar och den lokala polisen.

Verktyg
Webbplatsen ger information till flickor på olika språk. Ett informationsblad och ett litet informationsblad (kreditkortsstorlek) delas ut till skolor och andra relevanta organisationer som kommer i
kontakt med målgruppen. Ytterligare information finns för yrkesverksamma.

Kontaktuppgifter
PAPATYA, c/o Jugendnotdienst,
Mindener Str. 14, D- 10589 Berlin

www.papatya.org
info@papatya.org
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HBT OCH HEDER
(www.hbtheder.se)
Homo-, bisexuella och transpersoner (HBT) borde erkännas som offer för hedersrelaterat våld (HRV).
Både flickor och pojkar. De är sårbara på grund av sin sexuella identitet och tvingas ofta hålla sig
gömda. HBT-ungdomar löper också en ökad risk att bli offer för korrigeringsresor, tvångsäktenskap
och våld i hemmet. Många metoder och program missar denna målgrupp. ALMAeuropa och RFSL
Ungdom (den nationella organisationen för HBTQ-ungdomars rättigheter), startade projektet ”HBT
och heder”. Projektet erbjuder specialiserat stöd och rådgivning av mentorer som är experter på HRV
och hbt-frågor. De kommer ofta själva från målgruppen. De är utbildade i att arbeta genom e-post
och chatt. På webbplatsen kan hjälpsökande förbli anonyma och bygga upp kontakten i sin egen takt.

Målgrupp
• Homo-, bisexuella och transungdomar (16-25 år) som är offer eller riskerar utsättas för
hedersrelaterat våld, korrigeringsresor, tvångsäktenskap och/eller våld i hemmet.

• Yrkesverksamma som arbetar med den huvudsakliga målgruppen
• Allmänheten

Tillvägagångssätt
Webbplatsen www.hbtheder.se (endast på svenska för tillfället) har ett rättframt och enkelt
utseende med bilder på några av mentorerna. Detta skapar en känsla av öppenhet och värme
som tilltalar unga människor.
På webbplatsen kan du välja mellan att antingen skicka e-post och få svar inom 24 timmar, eller
att chatta med mentorerna. Mentorn har en stödjande roll och vägleder ungdomarna till hjälp
och andra resurser. Det är inte deras uppgift att vara professionella rådgivare/terapeuter och
bygga upp långvariga kontakter med hjälpsökarna. Eftersom mentorerna har ett rullande schema
kommer ungdomar som kontaktar webbplatsen att ha kontakt med flera olika mentorer. För
att hålla mentorernas roll tydlig och vilken slags hjälp som webbplatsen erbjuder så är det inte
möjligt att be om en särskild mentor. Ofta använder ungdomar webbplatsen för att berätta om
sina upplevelser för första fången. Webbplatsen är en öppen och stödjande plats där du kan dela
din berättelse utan att dömas.
Sju mentorer har valts ut på grundval av sin yrkesbakgrund eller personliga erfarenheter av HRV
och HBT. Blandningen har visat sig vara effektiv eftersom mentorerna kan hjälpa varandra och
har olika styrkor. Mentorerna diskuterar de hjälpsökande och svåra fall med varandra, med sin
handledare och projektledaren. Det görs i huvudsak via e-post eller över telefon eftersom alla är
stationerade i olika delar av Sverige.
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Webbplatsen tillhandahåller även information om rekommenderade skyddshem och andra organisationer som aktivt arbetar med HRV och HBT. Webbplatsen rekommenderar inte kvinnojourer rent
generellt, eftersom inte alla erbjuder hjälp till HBT-ungdomar, och många tar inte emot män eller
par. Projektteamet rekommenderar endast organisationer som enligt deras åsikt ger tillräckligt stöd
till unga människor oavsett kön, sexuell identitet eller läggning. Detta är deras signum.
För att få uppmärksamhet marknadsförs webbplatsen på andra webbplatser riktade till HBTungdomar och hos organisationer som arbetar med HRV. Informationsmaterial har skickats till alla
gymnasieskolor, fritidsverksamheter, ungdomsmottagningar och skolkuratorer i Sverige.

Mentorerna
Gruppen av mentorer samlas tre gånger om året för två dagars vidareutbildning och intern
utvärdering. En professionell psykolog är som handledare kopplade till projektet och deltar vid
alla utbildningar för att arbeta med grupprocesser. Under året kan projektledaren och handledaren rådfrågas via e-post eller telefon.
Projektledaren har tillgång till allt som skrivs i chatten och i e-post, vilket också innebär att han
eller hon är ytterst ansvarig för allt arbete som sker genom webbplatsen. Utöver detta är projektledaren ansvarig för arbetsleding, utbildning och handledning av mentorerna, utvärderingar, osv.
Mentorerna utbildas om olika institutioners arbetsmetoder, som socialtjänsten, polisen och
skyddshem; hur man ska arbeta via internet; hur man kan hålla isär de egna och ungdomarnas upplevelser; användbara strategier för ungdomar; riskbedömning för HBT, HRV och
tvångsäktenskap.
Alla mentorer får en mindre ekonomisk ersättning (ca 11 500 kronor om året) för sitt arbete, som i
huvudsak är frivilligt.
Webbplatsen www.hbtheder.se är del av ett större projekt, som innefattar en forskningsrapport
om situationen för HBT-ungdomar som utsätts för HRV (publicerad i Sverige 2011). Projektet
innehåller även medvetenhetshöjande insatser, utbildningsprogram för yrkesverksamma,
konferenser öppna för allmänheten, exponering i media, osv.
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Grundförutsättningar
Integritet och sekretess
Det är avgörande att webbplatsen har e-post och chattfunktioner med hög säkerhet, eftersom
besökarna delar med sig av sina innersta känslor och bekymmer. Mentorerna har inte avlagt
något juridiskt bindande löfte om sekretess, men alla har frivilligt avlagt ett löfte om sekretess.
Det innebär att samtlig information endast delas inom gruppen och med handledaren. Detta är
tydligt uttryckt på webbplatsen.
Nödvändig finansiering
Finansiering behövs för sex dagars utbildning varje år: resa, uppehälle, mat och en mindre
ekonomisk ersättning till mentorerna. Utöver detta måste det finnas fullständig finansiering för
projektledaren och att anlita en professionell handledare. Mentorerna måste vara beredda att
arbeta på obekväma tider, på natten och under veckosluten när chatten är öppen.

Resultat
Webbplatsen lanserades i oktober 2011. Än så länge har det varit sju besökare som sökt hjälp
varje vecka. Målgruppen är svår att nå på grund av det dubbla tabut. Det kommer krävas mycket
arbete för att finna sätt att nå fram till dem. Några mentorer experimenterar med nya sätt att nå ut
till målgruppen.
Reaktionerna från målgruppen är positiva; många ungdomar söker verkligen efter en plats dit
de kan vända sig eller är helt enkelt glada att veta att det finns någon där för dem. Mentorerna
kan vara en hjälp i att påbörja förändringsprocesser. De måste kunna svara snabbt och vara både
vänliga och professionella i chatten. Det är en färdighet som tar tid att utveckla.

Material
En rapport (på svenska) om HBT-ungdomar som är offer för HRV, affischer i olika storlekar och
kort. Allt material kan beställas kostnadsfritt från ALMAeuropa. Webbplatsen och dess funktioner
kan lätt överföras till andra förhållanden, men rekommendationerna måste anpassas till varje
enskilt land och dess lagar och regler.

Kontaktuppgifter
ALMAeuropa,
Cecilia Jarl-Åberg,
Östermalmsgatan 6
114 26 Stockholm, Sweden,
cecilia@almaeuropa.org,
www.almaeuropa.org and
www.hbtheder.se
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”Känn till dina rättigheter”
Offentlig informationskampanj – Rättigheter
och korrigeringsresor för marockanska
och turkiska kvinnor, män och ungdomar
Invandrarkvinnor som kommer i kontakt med det nederländska, marockanska eller turkiska
rättsystemet ställs inför invecklade juridiska frågor och förfaranden rörande familjerätt och
uppehållsrätt. Varje år lämnas dussintals kvinnor, barn och ungdomar i Marocko, Turkiet och andra
länder (föräldrarnas ursprungsland) under lov, helger och familjebesök. De kämpar ofta med
problem som rör familj/äktenskap och/eller uppfostran, eller har en bakgrund med arrangerade
eller påtvingade äktenskap. Korrigeringsresor är i sig en traumatisk upplevelse och bör betraktas
som ett övergrepp och en form av våld.
Den nationella arbetsgruppen “Mudawwanah” tog initiativ till projektet ”Känn till dina rättigheter”
för att utbilda och informera invandrarkvinnor om sina rättigheter och ge dem styrka, för att
därmed förhindra problem. Projektet vill också förbättra och öka kunskapen i institutionella och
organisationella program och skapa ett starkt nätverk för expertis och samarbete. Slutligen ämnar
“Mudawwanah” förbättra den rättsliga statusen för invandrade kvinnor, barn och ungdomar.

Målgrupp
Huvudmålgrupp: Marockanska och turkiska invandrarkvinnor och ungdomar (och män).
Verksamhet pågår för andra nationaliteter.
Andra: Professionella och frivilliga arbetare inom sjukvård, omsorg och juridiska tjänster.
Tredje: Beslutsfattare och politiker på nationell och internationell nivå.

Tillvägagångssätt
Projektet följer ett integrerat tillvägagångssätt som består av:
• Utbildning för informationsansvariga med arabiskt/berbiskt och turkiskt/kurdiskt
ursprung. Omkring 100 kvinnor och män från fem av landets regioner utbildas i att tala på
möten för invandrare. Arbete har inletts med utbildningsprogram för andra nationaliteter,
exempelvis afghaner, somalier, irakier, iranier och egyptier.
• Informationsmöten för invandrare på lokal nivå; i bostadsområden, skolor, samlingslokaler och organisationer. Mötena anordnas av lokala eller regionala samarbetspartners och
leds av de informationsansvariga.
• En stödpunkt och telefon för övergivna kvinnor som erbjuder stöd från det första samtalet
ända till återresan till Nederländerna, samt organiserar omsorg och skyddshem, i nära
samarbete med den nederländska stödorganisationen Återvändande Utvandrare (SSR).
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• Informationsmöten för yrkesverksamma, såsom socialarbetare och jurister, i form av en
nationell konferens kopplad till regionala arbetskonferenser. Information, tips och rådgivning
om identifikation, hänvisning och stöd stärker också samarbetet och optimerar den
(gemensamma) omsorgen och stödet.
• Samarbetsavtal med organisationer från viktiga partners i kedjan för att säkra kontinuitet i
aktiviteter inom organisationer runtom i Nederländerna. Att bygga ett nätverk med juridiska
expertombud och socialarbetare med huvudfokus på identifikation, hänvisning och stöd.
• Lobbying bland lagstiftare och politiker för att förbättra lagstiftningen för mänskliga rättigheter och invandrares juridiska status.
• Arbetsgrupper i Marocko och Nederländerna med nederländska och marockanska
experter, politiker, beslutsfattare och relevanta inrättningar och kvinnoorganisationer.
Arbetsgruppen Mudawannah slår sig samman med den nederländska stödgruppen för
Återvändande Utvandrare (SSR). De senare arbetar för utökning och förstärkning av nätverk
och samarbete med andra länder.

Grundförutsättningar
Samhörighet och ömsesidigt stöd mellan de deltagande invandrarorganisationerna är av högsta
vikt, inklusive minst en “tillskyndare” i varje organisation, som stöds av och representerar gräsrötterna. En (lokal eller regional) organisation måste ansöka om finansiering för åtminstone de lokala
aktiviteterna, resekostnader och en mindre ersättning till de informationsansvariga, samt för deras
fortlöpande utbildning.
Utbytesgrupper, expertmöten och seminarier under året är viktiga för att projektteamet ska kunna
fortsätta arbeta i samma riktning som de informationsansvariga, yrkesverksamma och deltagande
organisationerna. Engagemang och samarbete med samtliga partners på en lokal, regional och
nationell nivå är förutsättningar för att kunna nå de uppsatta målen. Det är avgörande att utveckla
ett strukturerat tillvägagångssätt och ett brett stöd bland politiker och ministrar.
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För att slå vakt om både projektinnehåll och logistik krävs det att projektteamet har en central
samordningspunkt.

Resultat
Invandrarkvinnor och män som deltog i informationsmötena blev mer medvetna om sina rättigheter och i slutändan kände de sig starkare. Aspekter som den sociala miljöns betydelse, bristen
på kommunikation, traditionsmönster och föräldraskap i olika miljöer diskuterades. Personliga
erfarenheter delades och många frågor uppkom kring procedurer, ansökningar, regleringar,
äktenskapsproblem, val av partner, barn och skilsmässa. Andra ämnen var nationalitet eller dubbla
nationaliteter, korrigeringsresor för kvinnor och barn (övergivning), medborgarskap, uppehållsrätt
och (rätt att återvända eller) utvandring. Utbildning och diskussioner stärker kvinnor och tillåter
dem att vara oberoende och hävda sina egna och sina barns rättigheter.
Arbetskonferenserna för beslutsfattare, yrkesverksamma och frivilliga i regionerna mottogs väl
och innehållet gav deltagarna bättre insikt i många frågor, effektiv identifikation, hänvisning och
praktiskt stöd. Det ger dem en plattform för diskussion, lärande, utbyte och information om de
senaste rönen, samt att få träffa experter på området.
Nuförtiden finns korrigeringsresor regelbundet på den politiska agendan och betraktas som en
allvarlig typ av våld. Nu har alla kvinnor rätten att återvända till Nederländerna för att ta itu med
de nödvändiga rättsprocedurerna. Slutligen betonas förebyggande åtgärder i en större utsträckning för att undvika korrigeringsresor. Det är också viktigt att den expertis som byggts upp i
Nederländerna och Marocko kan överföras till andra länder.

Material
• Tvåspråkiga broschyrer om familje- och utländsk lagstiftning och korrigeringsresor för de
turkiska och arabiska målgrupperna, samt för omvårdnadspersonal:
• ”Turk MedeniKanunu” ”Mudawwanah – Marokkaansfamilierecht” (‘Marockansk
familjelagstiftning’) om turkisk och nederländsk familjelagstiftning, migrationslagar och
korrigeringsresor.
• ‘Achtergebleven of achtergelaten?’ (Kvarlämnad eller Övergiven? På holländska)
• Ett (nöd-)häfte på tre språk – med tips och adresser i Marocko, Turkiet och Nederländerna.
• Tvåspråkiga utbildningsfilmer att använda vid träningstillfällen, vid informationsmöten och
för att stimulera till diskussion kring ämnena.

Kontaktuppgifter
Nationella arbetsgruppen Mudawwanah – mudawwanah@upcmail.nl
LatifaLazaar – Stiftelsen Kezban – llazaar@stichtingkezban.nl - +316-22418085
JokeVerkuijlen – Stiftelsen SteunRemigranten – jokeverkuijlen@chello.nl– +316-44614237
www.steunremigranten.nlochwww.st-kezban.nl
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Kapitel 3.

Framgångsfaktorer för bra
metoder
“Vilka faktorer gör ditt arbete för att bekämpa hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och/
eller korrigeringsresor framgångsrikt?” Det är frågan som ”Flying Team”-projektets partners
fick besvarad av många olika gräsrotsorganisationer och icke-statliga organisationer
(NGOer) i Turkiet, Cypern, Tyskland, Sverige och Nederländerna. Trots skillnader i sociala
och politiska förhållanden mellan dessa länder är svaren ganska lika. Det här kapitlet
börjar med en beskrivning av de förutsättningar som krävs för att NGOer och gräsrotsorganisationer ska kunna vara framgångsrika i sitt arbete. Efter det följer en kartläggning
av framgångsfaktorerna från de goda exemplen för bekämpning av hedersrelaterat våld,
tvångsäktenskap och/eller korrigeringsresor, samt hur dessa förhållanden kan skapas8.

3.1. Förutsättningar för framgång
De intervjuade NGOerna och gräsrotsorganisationerna hävdar att följande externa förutsättningar möjliggjorde ett fullgott arbete, gällande kontinuitet och finansiell säkerhet för
sina projekt: ett antal intressenter med en känsla för att identifiera problem, ett hjälpsystem
med anpassat och tillgängligt stöd, samt ett rättsligt ramverk för att ge stöd åt arbetet.

8

28

ALMAeuropa delar inte alla åsikter som uttrycks i detta kapitel.

1. Kontinuitet och ekonomisk säkerhet
NGOer och gräsrotsorganisationer behöver ekonomisk stabilitet för att vara framgångsrika.
En av de största utmaningarna (och frustrationerna) för organisationer är bristen på pengar
för att utföra sina projekt. En säker ekonomisk bas innebär att mindre tid behöver ägnas åt
att försöka hitta tillräcklig finansiering.
2. Insatta intressenter
En nyckelfaktor för framgångsrikt arbete inom detta område är att alla intressenter
som berörs är införstådda med existensen av och mekanismerna för hedersrelaterat våld,
tvångsäktenskap och/eller korrigeringsresor. Dessutom måste målgruppen tillägna sig
tillräckliga interkulturella kompetenser. Interkulturellt arbete innebär en öppen kultur,
känslig attityd och förmågan att kommunicera om normer, värderingar och andra ämnen
tillsammans med människor med varierande sociokulturell bakgrund. Det betyder att de
som arbetar även måste vara medvetna om sina egna normer, värderingar och fördomar.
Lärare, anställda på ungdomsmottagningar och andra yrkesverksamma som arbetar med riskgrupper måste kunna identifiera (potentiella) offer och gripa in eller hänvisa till möjlig hjälp
innan verklig fara uppstår. Om exempelvis lärare inte är införstådda med problemet riskerar
de att utsätta de hotade eleverna för fara genom att tala med deras föräldrar utan att fråga
eleverna först. Dessutom kan otränade lärares välmenande direkta ingrepp visa sig ha en rakt
motsatt, och därmed negativ effekt för den berörda eleven. Sammanfattningsvis bör utbildat
yrkesfolk gå samman i ett omfattande och integrerat nätverk. De bör erbjudas utbildning om
interkulturell kompetens och förbättra sin kunskap och förståelse för denna typ av våld.
3. Specialiserat och tillgängligt hjälpsystem
Att det finns ett specialiserat och tillgängligt hjälpsystem är en annan framgångsfaktor i
kampen mot hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och/eller korrigeringsresor.
• Kunskap om landsomfattande professionell hjälp är en framgångsfaktor. Det är mycket
viktigt att grundligt informera de utsatta grupperna om möjliga former av stöd.
• Stödsystemet måste vara tillgängligt och utrustat för att ta emot (potentiella) offer. De
nödvändiga institutionerna bör bilda en “hjälpkedja” och erbjuda hela uppsättningen
av tjänster (polis, kriscenter, skyddshem, socialtjänst, ungdomsmottagningar, rättshjälp,
mm). De olika rollerna, uppgifterna och skyldigheterna måste vara klara och tydliga för
alla inblandade. Transparens, otvetydiga överenskommelser och respekt för varje roll
och uppgift är av högsta betydelse.
• Skyddshem bör ha hemliga adresser, eftersom det garanterar säkerheten för potentiella
offer. Skyddshem som enbart arbetar med offer för hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och/eller korrigeringsresor är mycket framgångsrika, eftersom de har den specialkunskap som krävs för att hantera målgruppens speciella problem.
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4. Rättsligt ramverk
För ett framgångsrikt skydd och förebyggande av hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och/eller
korrigeringsresor måste det rättsliga ramverket vara anpassat till offrens situation och behov.
• En nationell regeringspolitik för bekämpning av hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap
och korrigeringsresor är en framgångsfaktor, eftersom den säger till (potentiella)
förövare att denna typ av våld inte är acceptabelt. Lagstiftning mot dessa problem kan
skydda (potentiella) offer och främja gräsrotsorganisationer och icke-statliga organisationer inom området.
• Att de (långsiktiga) skadliga effekterna av psykologiskt våld erkänns på lagnivå är en
framgångsfaktor med hänsyn till vård av offer och skydd mot hedersrelaterat våld,
tvångsäktenskap och/eller korrigeringsresor.
• Det rättsliga skyddet av föräldrars rätt som vårdnadshavare står ofta i konflikt med
barnens skydd mot våld. När ungdomsmottagningar och familjedomstolar erkänner
den potentiella ökningen av våld i berörda familjer och griper in på ett tidigt stadium är
detta en framgångsfaktor.
• Skyddshem som arbetar med flickor eller kvinnor som känner sig hotade av sina
familjer rapporterar om specifika metoder för att analysera risknivån som en
framgångsfaktor i deras arbete. Om statliga myndigheter agerar snabbt och tar sitt
ansvar vid nödfall är hjälpen ofta lyckad.
• När offer lämnar sina familjer för att leva anonymt (för sin egen säkerhets skull) måste
de ofta ha med byråkratiska myndigheter att göra som inte förstår att hålla offrets
personuppgifter hemliga från offrets familj. Mer uppmärksamma och försiktiga
myndigheter är en framgångsfaktor för effektivt stöd och skydd.

3.2.

Framgångsfaktorer i goda exempel

Följande framgångsfaktorer kunde urskiljas i gräsrots- och icke-statliga organisationers
projekt för att bekämpa hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och/eller korrigeringsresor.
Information samlades in från intervjuerna som “Flying Team”-projektet gjorde med flera av
organisationerna från de fem länderna.
De framgångsfaktorer som kunde urskiljas är:
1. Strategier som utgår från grunden
2. Ett genus- och människorättsperspektiv
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3.
4.
5.
6.
7.

Förtroendeskapande och lyhördhet
Ett urval av strategier och metoder
Professionalism och interkulturell kompetens
Samarbete
Kontinuitet och hållbarhet

1. Strategier som utgår från grunden
Organisationer som använder direkt deltagande och engagemang, inklusive homosexuella,
bisexuella och transpersoner som själva kommer från grupper som har problem med
hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och korrigeringsresor har en större chans att nå fram
till och tilltala målgruppen. Det betyder dock inte att andra strategier inte kan nå framgång.
Lokala och nationella myndigheters initiativ till aktiviteter kan vara väl så framgångsrika.
Yrkesverksamma som lyckas bli delaktiga och arbeta med de berörda grupperna kommer
kunna uträtta mer.
Professionella institutioner eller NGOer bör söka samarbete med gräsrotsorganisationer
som respekteras och har en närmare koppling till vissa grupper. Dessa organisationer
vet hur de ska nå sin målgrupp och hur de ska fånga målgruppens intresse för att delta.
Dessutom kan de, på grund av sin nära relation till de berörda grupperna, förmedla
och förklara en grupps behov inom samhället och gentemot beslutsfattare och andra
yrkesverksamma. Tack vare sin ingående kunskap och praktiska erfarenhet kan gräsrotsorganisationerna identifiera relevanta problem och utveckla nya idéer och strategier. De
berörda grupperna och gräsrotsorganisationernas deltagande och engagemang är även
viktigt för att projektresultaten ska bli långvariga. Det stimulerar till ytterligare insatser för
att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och korrigeringsresor även
efter projektets slut.
Hur ska det uppnås?
• Se till att processen är transparent och att det finns en ömsesidig förståelse och samtycke kring projektets mål och de olika deltagarnas roller. Dessutom måste det finnas
ett ömsesidigt förtroende såväl innan projektets början som under tiden det pågår.
• Fokusera på (de tänkta) deltagarnas funderingar, erfarenheter och behov. Se till att
arbeta med dem, inte åt dem. Använd begreppen “deltagare” eller “delägare” istället för
målgrupp.
• Placera er på samma nivå som era deltagare och inse att vi alla, på ett eller annat
sätt, har liknande bekymmer. Lär från varandra; sätt er inte över deltagarna. Undvik
envägskommunikation och försök att höja medvetenheten kollektivt.
• Tala öppet och var tålmodig. Låt de berörda personerna tala. Lyssna noga, värdesätt,
uppskatta och respektera vad de har att berätta.
• Skapa ett klimat för öppna diskussioner där alla behandlas lika. Se till att du inte talar
om invandrargrupper över huvudet på deltagarna utan bjud in dem till att tala och
diskutera de problem som berör dem.
31

• Undvik att tillskriva andra yttre attribut. Den vanligt förekommande, generaliserande
användningen av yttre attribut och tillskrivandet av egenskaper kan upplevas som
diskriminerande av målgruppen och kommer minska deras vilja att tala.
• Involvera gräsrotsorganisationer i varje steg av projektet: inledning, planering, genomförande och utvärdering. Det innebär att gräsrötterna deltar i beslutsfattande, prioriteringar och utvärderingen av genomförandet.
• Se till att alla, inklusive gräsrotsorganisationer, deltar på samma villkor; undvik ett
toppstyrt tillvägagångssätt. För en öppen och rak kommunikation gentemot varandra,
respektfullt och på lika villkor.
• Var flexibel för att uppnå bästa resultat. Håll i åtanke att det är deltagarna som bestämmer takt och innehåll i programmet.
2. Ett genus- och människorättsperspektiv
För att ett projekt ska bli framgångsrikt är det viktigt att beskriva och analysera problemet
som projektet ska lösa. Beskrivningen ska innehålla en tydlig definition av problemet,
dess orsaker, förekomst och en möjlig lösning. Projektteamet och dess partners måste vara
överens om denna beskrivning.
Ett framgångsrikt tillvägagångssätt i arbetet mot hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap
och korrigeringsresor utgår från ett genusperspektiv. Genom att fokusera på ojämlikheten
mellan könen, med grund i det patriarkala systemet, som orsak till våldet, undviker
projektteamet att stigmatisera genom att antyda att denna typ av våld endast återfinns i
invandrargrupper (i västeuropeiska länder). Det gör det också möjligt att dela upp målgruppen efter kön, ålder och sexuell läggning. På det viset kan varje undergrupps behov och
intressen preciseras och olika tillvägagångssätt kan utarbetas. Metoder och material kan
anpassas till de olika deltagarna, allt från enkla eller multietniska grupper, kulturella eller
religiöst homogena grupper, grupper med män, kvinnor, ungdomar eller blandad grupper.
Problemanalys innebär också att man fokuserar på grupptryckets påverkan på individen.
Kollektivets makt påverkar förekomsten och den fortsatta existensen av skadliga traditioner.
Att fokusera på mänskliga rättigheter i strävan mot våld, kan flytta fokus från den vanskliga
diskussionen om kulturella och religiösa seder och rättfärdiganden.
Hur ska det uppnås?
• Beskriv problemets ramar, vilket innefattar en beskrivning och analys av hedersrelaterat
våld, tvångsäktenskap och/eller korrigeringsresor, dess grund i ojämlikhet mellan könen,
det patriarkala systemet och grupptryck. Ramverket bör också innehålla problemets
kontext och förekomst, samt en tydlig definition av problemet.
• Diskutera resultaten med projektteamet, gräsrotsorganisationerna och andra potentiella
partnerorganisationer och formulera era mål.
• Formulera huvudmålen tillsammans med projektteamet. Till att börja med hur (potentiella) offer kan stärkas och frigöras och höja medvetenheten om deras rättigheter. För
det andra en förändring av attityder och beteende gentemot kvinnor och män, flickor
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och pojkar, homosexuella, bisexuella och transpersoner. Slutligen att stärka individen
i förhållande till gruppen. Målen gäller på mikro- (familj), meso- (omgivning) och på
makronivå (samhället i stort).
• Det innebär inte att varje organisation måste arbeta med samtliga målgrupper på alla
nivåer. Beroende på mänskliga och ekonomiska resurser gör varje organisation ett val
och kan motivera det för målgruppen.
• Formulera andra specifika mål på ett tydligt sätt: Vad vill vi uppnå med varje aktivitet?
Vilka indikatorer använder vi för att bedöma om aktiviteten är lyckad?
• Anordna aktiviteter för båda könen samtidigt, främja utbyten och dialog mellan könen
och åldersgrupper. Besluta om era metoder vid projektets start.
3. Förtroendebyggande och lyhördhet
Näst efter behovet av tillgänglighet, och särskilt när det handlar om medvetenhetshöjande
och utbildningsprogram, beror även projektets framgång på om det kan nå fram till
målgruppen emotionellt. ”Lyhördhet” och ”förtroendebyggande” är två nyckelord. Om
ett projekt avser att genomföra åtgärder mot hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och
korrigeringsresor på ett effektivt sätt får projektteamet aldrig glömma att dessa frågor är
tabu – särskilt i de berörda grupperna.
I medvetenhetshöjande åtgärder och informationsaktiviteter måste de begrepp som används
i programmet samstämma med deltagarnas erfarenheter, annars kommer de aldrig att synas.
De måste till exempel vara medvetna om att frågan är tabu och kan framkalla en rädsla för
att bli stigmatiserad om en NGO avser att genomföra en workshop med unga studenter om
tvångsäktenskap. Det kan dessutom vara riskabelt, särskilt för flickor, att framföra vissa åsikter
offentligt. Projektteamen ska alltid försöka skapa en trygg atmosfär där deltagarna kan tala.
Ibland är det bättre att inte ta upp frågor direkt och istället använda en indirekt terminologi.
Exempelvis genom att använda ord som “familjefrågor” istället för “hedersrelaterat våld”.
Slutligen är den centrala frågan alltid: i vilken utsträckning erkänns och bekräftas våldsproblemet av deltagarna?
Hur ska det uppnås?
• Bemöt deltagarna med respekt och uppskattning för att uppnå en viss nivå av förtroende. Projektteamets honnörsord bör vara “lyhördhet”, “förtroendebyggande” och
“tillit”.
• Var uppmärksam på rädslor och tabun som kan förhindra en deltagare från att delta i
diskussionen fullt ut. Det är möjligt att folk är rädda för att stigmatiseras.
• Använd samma språk som deltagarna. De använder sällan begrepp som ”hedersrelaterat
våld”. För dem finns ingen uppenbar skillnad mellan våld i hemmet och hedersrelaterat
våld. Som rubrik för ett informationsmöte kan det vara bättre att använda “Våld i
hemmet” istället för ”Hedersrelaterat våld”.
• Att använda alternativa begrepp kan, om det är nödvändigt, sänka tröskeln. Istället
för ”Tvångsäktenskap” kan man använda “Mor, dotter och partner” och istället för en
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workshop om “Sexualitet” kanske ett möte om ”Hälsoinformation” eller ”Hur vill jag
leva mitt liv?” (för tonåringar). Senare under mötet kan frågorna om hedersrelaterat
våld, tvångsäktenskap och/eller korrigeringsresor tas upp.
• Var medveten om den vanskliga juridiska situation som deltagarna kan befinna sig
i. Ställ inte frågor om uppehållsrätt, det kan ge upphov till rädsla och misstro. I det
sammanhanget är det sällan produktivt att myndigheter tar initiativ till informationsaktiviteter för papperslösa personer. Denna grupp har liten tilltro till myndigheter.
• Ge inte lösa löften till deltagarna utan var realistisk om problem och lösningar. Folk
behöver svar på sina frågor och lösningar som passar deras vardagliga problem.
4. Ett urval av strategier och metoder
De strategier, metoder och material som används för att nå ut till och involvera deltagare,
för att presentera ett projekt och uppnå dess mål är viktiga framgångsfaktorer. Att använda
flera olika strategier och metoder i ett projekt är att rekommendera och att vara öppen
för att byta om en metod eller strategi inte fungerar i ett projekt. Ibland är deltagarna
begränsade i sina val. Till exempel kan en del flickor och kvinnor vara oförmögna att ta sig
till ett skyddshem eller andra stödorgan på grund av att de inte tillåts gå ut på egen hand
eller att de är förbjudna att ringa privata telefonsamtal. För dessa flickor och kvinnor kan
skyddshemmet anordna anonym rådgivning online.
Vidare har olika målgrupper olika behov och önskemål. Yrkesverksamma behöver annat
informationsmaterial om tvångsäktenskap än vad unga människor behöver. Layout och
språk (formellt, informellt, modersmål eller landets språk) bör alltid anpassas efter deltagarnas behov.
Hur ska det uppnås?
• Ha alltid den tilltänkta målgruppen i åtanke vid produktion och distribution av skriftligt material (inbjudningar, informationsbroschyrer m.m.). Försök att tala deras språk.
• Använd flera uttryckssätt och metoder, som diskussioner, workshops, film, såpor,
utflykter, konstformer som målning, musik och teater. Tänk på vad ni säger.
• Använd biografiskt arbete för att väcka stor uppmärksamhet i arbetet med (potentiella)
förövare.
• Uppmuntra och utmana deltagarna att vara kritiska. Stimulera kritiskt tänkande och
öppen diskussion. Peka aldrig finger; tala inte om för deltagarna vad som är rätt och
fel. Försök istället föra en öppen diskussion utan att beskylla varandra eller försöka
framkalla skamkänslor.
• Varsko lokala skyddshem, polisen och psykiatriska mottagningar närhelst du anordnar
ett informationsmöte. Då är de redo för om någon hänvisas dit.
• Tänk igenom dina insatser och metoder regelbundet under genomförandet. Varför
använder vi den här metoden, passar den våra deltagare eller behöver den justeras?
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5. Professionalism och interkulturell kompetens
Om projektteamets medlemmar är experter på frågorna hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och/eller korrigeringsresor så är det en framgångsfaktor. Både avlönad och frivillig
personal måste vara väl införstådd med dessa problems förekomst och mekanismer. De
behöver en god förståelse och rikligt med erfarenhet av hur dessa problem ska bemötas och
diskuteras i en säker och öppen anda. Professionalism är en absolut nödvändighet (även för
frivilligarbetare).
Ett visst mått av personligt engagemang kan fungera bra. Engagerad personal kan bidra till ett
projekts framgång eftersom kampen mot våld och dess förtryckande mekanismer kräver både
personligt engagemang och professionalism. Båda aspekterna är nödvändiga ingredienser.
Däremot kan för mycket personligt engagemang leda till olämpliga beslut och risk för att
personalen ”bränner ut” sig. Å andra sidan kan en alltför strikt professionalism leda till brist
på empati och hängivenhet. Det är i princip omöjligt att inte känna något i den här sortens
arbete.
När rådgivare, stödjare och utbildare ska rekryteras måste organisation noga överväga om
de ska ha samma etniska bakgrund som deltagarna. Oavsett vad är utbildarnas och rådgivarnas opartiskhet och oberoende högst väsentliga. Kunskap måste vara huvudargumentet,
inte en persons etniska bakgrund. Alla volontärer och anställda måste tränas i interkulturell
kompetens.
Hur ska det uppnås?
• Försök sätta samman interkulturella team och inkludera yrkesverksamma med
invandrarbakgrund. Välj och vägled projektmedlemmar noga och öva dem i att hantera
hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och/eller korrigeringsresor med olika deltagare.
Var medveten om vem ni skickar ut för att bemöta en grupp. Bör det vara någon av
samma kön och/eller etnicitet som de tänkta deltagarna eller gör ni ett avsiktligt
motsatt val? Medarbetarna bör anpassas till deltagargruppen.
• Arbeta för interkulturell kompetens genom träning och regelbunden översyn av
frågor som öppenhet, kulturmedvetenhet och attityder, kommunikation med folk från
varierande sociokulturell bakgrund, att hantera annorlunda normer och värdering, och
fördomar.
• Överväg att samarbeta med personer som personligen har upplevt det aktuella problemet, men som tagit sig igenom det och kan leva med det. Dessa så kallade “erfarenhetsexperter” tilltalar deltagarna på grund av deras liknande bakgrund och problem.
Deltagarna kanske känner igen sig i deras berättelse.
• Ni kan också låta dessa “erfarenhetsexperter” delta i utbildningen av myndigheter och
yrkesverksamma, som sällan har någon personlig erfarenhet och/eller kunskap om
hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och korrigeringsresor. Det är dock viktigt att dessa
experter är likvärdiga medlemmar i teamet och att de får stöd och, om nödvändigt,
handleds av andra projektmedlemmar.
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• Var medveten om att arbete med “erfarenhetsexperter” också kan innebära en risk. Vissa
tenderar att ha en snäv syn på problemet, till följd av sina egna erfarenheter, och klarar
inte att relatera till deltagarnas egna behov.
• Genomför en regelbunden kvalitetsöversyn på personalen i organisationen. Var
medveten om risken för utbrändhet.
6. Samarbete
Ett integrerat och omfattande tillvägagångssätt i förebyggandet och bekämpningen
av hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och korrigeringsresor är en framgångsfaktor.
Samarbete mellan samtliga inblandade i hela kedjan av aktiviteter, från medvetenhetshöjande, interventioner och stöd för åtal av förövare, leder till bättre resultat.
Gräsrotsorganisationer och NGOer samarbetar med yrkesverksamma i socialtjänst, skolor,
polisen och rättssystemet, inklusive tjänstemän på migrationsmyndigheter och beslutsfattare. Detta samarbete stärker deras position och för fram deras frågor och främjar arbetet
med bättre strategier och kvalitetsnivån på deras arbete.
Samarbetande institutioner och beslutsfattare måste uppmuntras att inse och erkänna att
gräsrotsorganisationer och NGOer som arbetar direkt med de berörda grupperna besitter
värdefulla kunskaper och insikter om problemen. Gräsrotsorganisationer och NGOer kan
överföra och utbyta insiderkunskap och praktisk expertis till olika intressenter och politiker. På grund av sin nära relation med de berörda grupperna kan de spela en medlande
roll och förmedla dessa gruppers behov till beslutsfattare. Tack vare sin överblickande och
konkreta synvinkel kan de också identifiera relevanta problem och utveckla nya strategier
och idéer.
Landsomfattande och europeiska nätverk, istället för enbart lokala, är viktiga framgångsfaktorer i kampen mot våldet.
Hur ska det uppnås?
• Kom överens om definitioner av hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och/eller korrigeringsresor vid samarbetets början.
• Utbyt idéer med varandra, men låt inte fördomar, omdömen och rädslor leda vägen. Se
till att ömsesidiga och hållbara förhållanden vilar på mer än en persons axlar.
• Nå en (skriftlig) överenskommelse med samarbetsparterna om uppgifter, roller och
ansvar; även om gemensamma metoder och prioriteringar. Det kommer att förhindra
missförstånd.
• Överför kunskap, i nära utbyte mellan olika intressenter, om mekanismerna bakom
hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och korrigeringsresor och erbjud expertträning till
myndigheter.
• Samarbeta inte bara på en praktisk nivå, utan även på politisk nivå. Att bygga allianser
mellan statliga och icke-statliga organisationer (från lokal till europeisk nivå) är det
mest effektiva i kampen mot problemen med våld och förtryck.
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• Gå samman med andra gräsrotsorganisationer och NGOer för att stärka positionen
gentemot institut och finansiärer. Rikligt med dokumentation och att dela med sig av
bra arbetsmetoder kan förbättra framgången hos era program och metoder.
7. Kontinuitet och hållbarhet
Framgångsrika program kan upprepas eller anpassas för att återgenomföras i andra och/eller
bredare sammanhang; i andra organisationer, med andra deltagargrupper eller för andra
användbara ändamål. Ofta när ett projekt har avslutats saknas finansiering för att fortsätta
arbetet. Kontinuitet kan inte garanteras enbart av pengar. Erfarenheter och expertis från
lyckade projekt sprids bäst av deltagarna – från mun till mun.
Hur ska det uppnås?
• Formulera en beskrivning av projektet och dess metoder, inklusive ansvarsskyldighet
och utvärdering. Utvärdering och övervakning vid slutet av projektet är väsentliga inte
bara för konstruktivt ansvarstagande och utvärdering, utan även för lyckad spridning.
• Se till att det redan vid projektstart finns en plan för spridning och fortsättning för att
skapa hållbarhet.
• Tänk även på olika sätt att föra ut projektets erfarenhet och expertis utan finansiering. Be till exempel deltagarna att dela med sig av resultaten till sina släktingar eller
jämnåriga.
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Kontaktuppgifter
Organisation
Kontaktpersoner
Adress
Postkod
Postort
Land
E-post

ALMAeuropa
Eduardo Grutzky & Cecilia Jarl-Åberg
Östermalmsgatan 6
114 26
Stockholm
ALMAeuropa
Sweden
eduardo@almaeuropa.org & cecilia@almaeuropa.org

Organisation
Kontaktpersoner
Adress
Postkod
Postort
Land
E-post

MediterraneanInstitute of Gender Studies
Christina Kaili
46 Makedonitissas Avenue
P.O.Box 24005
Nicosia 1703
Cyprus
christina@medinstgenderstudies.org

Organisation
Kontaktpersoner
Adress
Postkod
Postort
Land
E-post

Türkisch Deutscher Frauenverein e.V.
Birim Bayram & Sara Kinsky
Postfach 41 02 66
12112
Berlin
Germany
info@papatya.org

Organisation
Kontaktpersoner
Adress
Postkod
Postort
Land
E-post

Autonomous Woman Association (BağımsızKadınDerneği)
Ayla Oran Erciyas & Leyla Oran
Mesudiye Mahallesi Cemalpaşa Caddesi No: 110/3
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Mersin
Turkey
mersin_bkd@hotmail.com

Organisation
Kontaktpersoner
Adress
Postkod
Postort
Land
E-post

StichtingWelsaen
Annelies Jansen
Jufferstraat 4
1508 GE
Zaandam
The Netherlands
annelies.jansen@chello.nl

Organisation
Kontaktpersoner
Adress
Postkod
Postort
Land
E-post

StichtingKezban
SaniyeTezcan
Markenlaan 1
1355 BA
Almere
The Netherlands
stezcan@palet.nl

Organisation
Kontaktpersoner
Adress
Postkod
Postort
Land
E-post

MOVISIE
Petra Snelders & Hilde Bakker
Postbus 19129
3501 DC
Utrecht
The Netherlands
p.snelders@movisie.nl & h.bakker@movisie.nl
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