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Motion 13 - Likabehandling av alla människor
Beslut
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå första att-satsen i motion 13 Likabehandling av alla människor samt att
motionen i övrigt anses besvarad och inte föranleder ytterligare åtgärd.
Motionen
Rickard Wall (SD), ombud för Stockholms län har i motion 13 föreslagit att Sveriges
Kommuner och Landsting ändrar skrivningen på sid 6 i Inriktningsdokumentet Ansvar
för välfärd där det står: ”Vi befinner oss i en tid av globala ekonomiska kriser, ökande
främlingsfientlighet och rasism, pandemier, väpnade konflikter och brott mot
mänskliga rättigheter” till ”Vi befinner oss i en tid av globala ekonomiska kriser,
ökande främlingsfientlighet och rasism, utbrett hedersförtryck, pandemier, väpnade
konflikter och brott mot mänskliga rättigheter,
att Sveriges Kommuner och Landsting även i övrigt ger frågan om hedersförtryck den
uppmärksamhet som dess betydelse motiverar.
Styrelsen
I SKL:s positionspapper För kvinnofrid – mot våld i nära relationer 1 lyfts frågan om att
utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och där anges att arbetet mot
hedersrelaterat våld är en viktig del i insatserna för kvinnofrid och mot våld i nära
relationer.
I inriktningsdokumentet nämns vidare att våld i nära relationer drabbar många
människor och innebär ett stort personligt lidande för de drabbade och att kvaliteten i
arbetet för kvinnofrid och mot våld i nära relationer måste höjas så att vuxna och barn
som upplever våld i hemmet får det stöd och den hjälp de är i behov av.
Inriktningsmål (nr. 53) för kongressperioden 2016-2019 är att SKL ska bidra till
utvecklingen av kvinnofridsarbetet.
Våld är en brottslig handling som aldrig kan accepteras. Mäns våld mot kvinnor,
hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer är ett brott mot mänskliga
rättigheter. Hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor generellt,
har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet.
I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus. Familjens rykte
och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda
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beteende. Pojkar samt homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande
identitet och uttryck kan också drabbas. I sin extrema form kan kontrollen leda till hot
om våld och våld, inklusive dödligt våld. Att bryta mot systemet och agera utifrån sina
egna val och önskningar ställer höga krav på individen som ibland måste ta avstånd
från sin ursprungsfamilj och sina vänner. För att klara det krävs att samhället erbjuder
skydd och stöd. Det krävs särskild kompetens för att göra adekvata riskbedömningar
av personens skyddsbehov. SKL anser att kunskapen om hedersrelaterat våld och
konsekvenserna för individ och samhälle måste öka hos alla berörda myndigheter.
I SKL:s kvinnofridsarbete inbegrips att kvinnor, flickor och barn ska kunna leva sitt
liv utan risk att utsättas för hedersrelaterat våld, barnäktenskap eller äktenskap mot sin
vilja. SKL arbetar för att motarbeta allt slags våld i nära relationer och anser att det är
viktigt att belysa att hedersrelaterat våld och förtryck inte uteslutande drabbar kvinnor
och flickor utan också pojkar och män. SKL påpekar dock att det är viktigt att inte
enbart använda könsneutrala termer då detta osynliggör det vanligaste våldet – en man
som utövar våld mot en närstående kvinna. Det är därför viktigt att prata både om
arbetet mot mäns våld mot kvinnor – för kvinnofrid – och om arbetet mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
Vad gäller motionärens första att-sats bedömer styrelsen att den redan omhändertas då
brott mot mänskliga rättigheter nämns som en av de stora utmaningar som kommuner,
landsting och regioner har att förhålla sig till.
Vad gäller motionärens andra att-sats anser styrelsen att hedersrelaterat våld och
förtryck ingår i SKL:s redan pågående kvinnofridsarbete och i det inriktningsmål som
finns på kvinnofridsområdet.
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Likabehandling av alla människor
Sammanfattning
Inriktningsdokumentet för Sveriges kommuner och landsting för kongressperioden
2016-2109 Ansvar för välfärd sätter fingret på det mesta av misär och elände som
dessvärre förekommer i vårt och i andra länder. Oftast är man helt explicit i sina
skrivningar, och sätter namn på de företeelser man vill peka på. Det utbredda
hedersförtrycket i Sverige förbigås med tystnad. Detta vill Sverigedemokraterna ändra
på. SKL ska lyfta fram kampen mot hedersförtrycket.
Bakgrund
Inriktningsdokumentet för Sveriges kommuner och landsting för kongressperioden
2016-2109 Ansvar för välfärd sätter fingret på det mesta av misär och elände som
dessvärre förekommer i vårt och i andra länder. På sid 6 skriver man: ”Vi befinner oss
i en tid av globala ekonomiska kriser, ökande främlingsfientlighet och rasism,
pandemier, väpnade konflikter och brott mot mänskliga rättigheter”. Skrivningen
tycks till stora delar syfta på sådant som äger rum utanför Sveriges gränser. När det
handlar om företeelser som sker innanför Sveriges gränser är man emellertid mer
explicit i sina skrivningar. På sid 9 skrivs tex om näthatet. På samma sätt finns det då
skäl att explicit omnämna det utbredda hedersförtrycket i Sverige.
De flesta har hört talas om Fadime Sahindal och nu senare om de så kallade
balkonflickorna. Enligt Ungdomsstyrelsens Ungdomsenkät 2009 fanns det då ca 70
000 ungdomar i Sverige som inte kunde gifta sig med vem de ville. Detta är axplock
som ger vissa fingervisningar om brutaliteten och hur omfattande hederförtrycket av
olika grader är. Frågan är uppenbarligen av sådan dignitet att den förtjänas att explicit
omnämnas i SKL:s texter.
Bedömning
Likabehandling av människor är en grundläggande utgångspunkt för
Sverigedemokraternas ideologi och praktiska politik. En följd av detta
ställningstagande är att vi inte accepterar att vissa individer eller grupper av individer
ges utrymme för att t ex utöva hedersförtryck under förevändningen att den typen av
agerande ligger i linje med den specifika gruppens kultur och liknande. Det svenska
etablissemanget gör det ofta bekvämt för sig genom att helt enkelt titta bort. Ett sådant
beteende ska inte kunna anas i SKL:s arbete, t ex i Ansvar för välfärd.
Sverigedemokraterna betraktar hedertänkande som ett av mänsklighetens allra mest
vidriga påfund som kan driva föräldrar till att ta livet av sina egna barn. Med
obegränsad stolthet ställer vi upp för varje individ som är utsatt för hederförtryck och
med orubblig beslutsamhet bekämpar vi alla hedersförtrycksyttringar. Vi tittar inte åt
ett annat håll. Sverigedemokraterna ser hederförtryckaren rakt in i ögonen.
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Yrkande
Vi föreslår att kongressen beslutar
att Sveriges Kommuner och Landsting ändrar skrivningen på sid 6 i
Inriktningsdokumentet Ansvar för välfärd där det står: ”Vi befinner oss i en tid av
globala ekonomiska kriser, ökande främlingsfientlighet och rasism, pandemier,
väpnade konflikter och brott mot mänskliga rättigheter” till ”Vi befinner oss i en tid av
globala ekonomiska kriser, ökande främlingsfientlighet och rasism, utbrett
hedersförtryck, pandemier, väpnade konflikter och brott mot mänskliga rättigheter..,
att Sveriges Kommuner och Landsting även i övrigt ger frågan om hederförtryck den
uppmärksamhet som dess betydelse motiverar.
Rickard Wall (SD), ombud för Stockholms län

