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MÅLSÄTTNING
Resursteam Heder vill arbeta för att: 

 » Synliggöra hedersrelaterat våld och förtryck.
 » Sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.
 » Underlätta upptäckt av hedersrelaterat våld och för-
tryck.

 » Utgöra en resurs för yrkesverksamma och ideella i 
Jönköpings län.

VAD ÄR HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK?
Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i 
kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar 
om dessa. 

Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är 
central och starkt knuten till kollektivet. I hederstän-
kandet står föreställningar om oskuld och kyskhet 
i fokus och familjens rykte och anseende ses som 
sammankopplat med flickors och kvinnors faktiska 
eller påstådda beteende. Detta förhållande kan vara 
mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka 
sig från vardagliga former av begränsningar i flickors 
och kvinnors liv, exempelvis klädval, socialt um-
gänge, rörelsefrihet, jobb, giftermål och skilsmässa. 

I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet 
i hot om våld, våld och dödligt våld. I hedersrela-
terat våld och förtryck innefattas även barn- och 
tvångsäktenskap samt könsstympning. Hedersvåld 
kan drabba kvinnor och män, flickor och pojkar. 
HBTQ-personer kan vara särskilt utsatta. 

FÖR MER INFORMATION om hedersrelaterat våld  
och förtryck, www.hedersfortryck.se

DETTA KAN VI GÖRA FÖR DIG
Resursteam Heder finns tillgängligt för dig som 
är yrkesverksam eller arbetar ideellt och kommer i 
kontakt med situationer där barn, unga eller vuxna 
är utsatta för eller riskerar att utsättas för hedersrela-
terat våld och förtryck. Kanske känner du dig osäker 
på hur du ska gå vidare?

Resursteamet kan: 
 » ge stöd och rådgivning när du misstänker att  
någon är utsatt för eller riskerar att utsättas för  
hedersrelaterat våld och förtryck.

 » hänvisa vidare till annan verksamhet eller tipsa  
dig om var du kan vända dig för vidare information 
och stöd. 

Tanken är att du i första hand tar kontakt med  
de som finns inom ditt eget verksamhetsområde, 
men om behov uppkommer finns alla personer i 
resursteamet tillgängliga för dig.
 
RESURSTEAM HEDER - VILKA ÄR VI?
Resursteam Heder består av personer från olika  
verksamheter, med fördjupad kunskap inom heders- 
relaterat våld och förtryck. I teamet finns en stor  
erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, 
familjer och vuxna över hela länet. Teamets 
medlemmar kommer från skola, socialtjänst, hälso- 
och sjukvård, Polismyndigheten, Migrationsverket, 
Barnahus och idéburen verksamhet. 

Resursteam Heder samordnas av Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. För att ta del av kontaktuppgifter till 
teamet se www.lansstyrelsen.se/jonkoping. Sök på 
”Resursteam Heder”.



        Alla barn, unga och vuxna har  
rätt till ett liv fritt från våld, förtryck,  
barnäktenskap, tvångsäktenskap  
och könsstympning.


