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mellan 25 februari och 14 mars.
många andra aspekter och många
andra aktörer i sammanhanget inUtvärdering av kampanjen kan göklusive Polisen som behöver förändras och anpassas för att få kom- ras vid slutet av arbetet, men bortDen svenska Polisens nya kampanj
ma i rätt spår att bekämpa hedersre- sett från resultatet, Polisens insats
mot hedersvåld är ett stort kliv
laterade våld. Polisens insats siktar och annonsering kommer att räknas
framåt. Nu finns det annonser uppsig uppenbarligen mot ungdomar i som en stor och värdefull insats i
satt i kollektivtrafiken både i StockSveriges agenda mot hedersrelatehögstadiet eller högre. Barn i lågholm och i Malmö där ungdomar
stadiet och förskolor i samma risk- rade brott och våld.
uppmanas att anmäla hedersrelatezoner omfattas inte av kampanjen.
rade brott. Annonserna är vällformulerade, siktar sig mot klara mål- Om du tror att familjen kan bestämma om du får bli kär, att det
grupper med tydlig Instruktion och
är normalt att bli inlåst efterskolan och att man får finna sig i
uppmaning. Polisen ger tydliga exatt bli bortgift mot sin vilja…
empel på hedersbrott en ungdom
kan vara utsatt för, samtidigt att
så misstänker vi på polisen att du kan vara utsatt för allvarligt
föräldrarnas roll antyds på ett rätt
brott. Din familj och släkt har rätt att bry sig om dig men inte
bra sätt. En fullträff, helt enkelt.

En värdefull insats av Polisen mot hedersvåld

I Sverige har aldrig rått större brist
på olika satsningar mot hedersbrott
inte minst från olika myndigheter.
Polisens bannbrytning ligger i det
att det pratas offentligt och tydligt
om hedersbrott, och ännu ett steg
längre, någon myndighet tar på sig
ansvaret att bemötta brottet. Sedan
länge har vi saknat en instans som
tar ungdomarna i hand och visar
vägen och ger löfte om stöd.
I och med kampanjen utsätter Polisen sig själv för en stor utmaning.
Hur kommer Polisen praktiskt taget
ta hand om de eventuella anmälningarna, återstår att se. Det finns

genom att hota dig, kränka dig eller utsätta dig för våld. Ingen
äger någon annans liv, och det finns en tydlig lagstiftning för att
skydda barn och ungdomar- alla barn och ungdomar.
Polisen tar den här typen av brott på stort allvar, och därför vill
vi fler medvetna om att det här är ett brott som ska polisanmälas.
Men vi vet också hur svårt det kan vara att göra en anmälan.
Därför finns en webbplats, www.polisen.se/komtilloss, där du
kan tar reda på mer om vad kan göra om du eller någon du känner är utsatt. Om det här är en vardag som du känner igen...
… SKA DU ABSOLUT KOMMA TILL OSS.

Polisens pågående insats ingår i en
större kampaj. En annan steg i detta kampanj är att anmäla hedersrelaterade våld vilken är planerad

Till minne av Fadime Sahindal: paneldebatt i Stockholm, 21 januari 2010
Anordnare: Organisationen Varken Hora
eller Kuvad

Barnen Först har kontaktat Polisen
för att ha tillgång till exemplar av
annonser att dela ut dem av sina
medlemmar.

Arezo Mohamadi i panelen lyfte Barnen Först hjärtefråga,
nämligen förbud av religiösa skolor och även förbud mot
slöja för barn. Hon betonade vikten av olika pågående insatser, men samtidigt påpekade hur allt fler barn och ungdomar
faller offer för hedersrelaterade våld: vårt skolsystem och
vårt samhälle undviker stå emot de normer, kulturer, religionen och krafter som sprider och utövar sådana element i vårt
samhälle. Offren, barnen och ungdomar förmår helt enkelt
inte att söka hjälp…
Läs mer om detta på www.barnenforst.se
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Ett fasanfult hedersmord
på en 16 årig flicka i Turkiet
Varför utlyses inte en internationell sorgedag?
Flickan har grävts upp av polisen i
familjens gård. Uppgifterna om
mordet är hårresande. Polisen har
hittat kroppen sittande med bakbundna händer. Senare undersökning visar all tecken på att hon har
begravts levande och i full medvetenhet, alltså inte några droger eller
misshandel som skulle ha lett till
omedvetenhet hade inte förekommit. Efter bilderna på Haitis jordbävning sänkte nyheten mordet på
denna flicka hela världen i sorg.
Detaljerna i händelsen leder det
hela till hedersmord. Offrens fader
och farfar fängslas och väntar på
rättegång. Uppgifterna tyder på att
flickan hade sökt hjälp hos polisen.
Släkten hade månader tidigare utfärdat dödsdomen. Under ett sådant allvarligt överhängande hot,
vilket även polisen hade fått klara
tips av, vägrade alla hjälpa henne.
Vad är det för samhälle där det
minsta glimt av civilisation och
barmhärtighet slocknar, minsta
tecken av skydd och lag och rättvisa slutar att fungera och även Gud
vänder ryggen mot en, på grund av
ett brott; ”pratat med främmande
man”? Vilket ord annat än rena
barbari kan man använda för att
beskriva denna gärning?

mar, tiotusentals grannar, tiotals
polisstationer, tiotals berörda domare och överåklagare, flertals
andra samhällsinstitutioner. Där
ingår även moskéer och imamer
vilka allesammans bevittnar händelsernas gång med tystnad, håller
med och därmed bygger hedersstämningen. Det är just de som
väljer att inte hjälpa flickan samtidigt att beskyddar gärningsmannen
så aktivt och hjälteaktigt. Glöm ej
att den verkliga siffran för antal
offer är oförnekligen betydligt
högre. Hundratals andra flickor
”försvinner” spårlöst i samma område. Ingen, inte ens deras mödrar
kommer till tals om
existensen av sina
barn. Flickor som varken polis eller kvarteters auktoritära figurer känner värd mödan
att registrera deras försvinnanden. Därtill ska
räknas andra liknande
område i Jordanien,
Palestina, Irak, Iran
med flera i vilka otaliga flickor genomgår samma öde
med samma detaljer om heder, religiösa värderingar, lagar, normer
och metoder. Alla offer i sammanhanget inräknad hedern spränger
gränsen till de flesta pågående krig
och katastrofer och folkmord.

sa hundratusentals oskyldiga flickors synvinkel.
Ännu en brutal hedersmor kastar
ljus över en sanning om vår värld.
Det är inte något förtal, eller
smutskastning, det är inte ”så kallade hedersmor” som många väljer
referera till. Det är självaste heder,
självaste hedersnormer och innebörden av en kultur. Det är inte
”islamofobernas” påhitt, det är gärningen av en stor mängd tillräckligt troende religionsanhängare.
Det finns uppenbarligen fortfarande en hel del som väljer att förbise
den fasanfulla verkligheten.

Den 16 årige flickas öde talar för
oss andra att vi måste agera, och
det med brådska och mycket styrka. Där behövs även mod, samvete
och medkänsla.

Att erkänna problematiken är första steget, dessa länder måste anDet är visserligen sant att alla musvänd alla samhällets verktyg och
limer och alla människor i samma
kanaler för att bekämpa det på alla
kulturområde inte kan anklagas för
planer. Auktoriteter och polisen i
sådan behandling av sina döttrar.
dessa länder är bokstavligen ansvaMen alla de som bevittnar tragedin
riga för dessa flickors liv.
och väljer att inte göra någonting
är medskyldiga. Vi lever i en värld
En sådan utomordentlig brutal
Barnen Först
mord kan endast utföras av en sjuk i vilken, med all rätt, ställs instituBox 2263
gärningsman. Men ingen kan för- tioner världen över till svars för att
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de inte har gjort tillräckligt mycket
neka de religiösa och kulturella
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brev, ansvarig:
att försvara judar från nazister. Det
drivkrafterna bakom företeelsen.
Mostafa
Rashidi
hjälper förstås inte offren 50 år
Flickans öde delas rent officiellt
med hundratals andra flickor bara i senare, men det är viktigt att människans sanna värderingar upprätTel: 070– 73 99 868
samma område. I en snabb övertas.
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