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Motion av Lena-Maj Anding m fl (MP) om
ungdomsmottagningarna och uppsökande verksamhet
Många unga tjejer lever idag med personliga begränsningar i vardagslivet så
kallat hedersförtryck. Det kan vara att en ung tjej inte får se ut på visst sätt
eller delta i viss undervisning, inte får välja yrke eller partner. Det mesta de
gör kontrolleras. Om en ung tjej t ex skulle gå till en ungdomsmottagning
för att få råd eller stöd så vet familjen det snart och hon straffas. Straffet kan
vara ytterligare indragna rättigheter eller hot om våld eller våld.
Ibland utsätts tjejer för mycket större övergrepp såsom tvångsäktenskap,
psykiskt och fysiskt våld och könsstympning. Även killar är drabbade i detta
system då de ofta måste agera på familjens uppdrag och övervaka sina
systrar, kusiner och vänner.
Elektra är en frivilligorganisation inom ramen för Fryshusets verksamhet
som arbetar för jämställdhet och respekt för demokrati och de mänskliga
rättigheterna. De accepterar inte att man använder kulturell, religiös, etnisk,
social eller politisk tillhörighet för att rättfärdiga eller ursäkta förtryck och
exkludering av kvinnor1. Detta arbete stöds av bl a Stockholms läns
landsting.
Problemen med hedersförtryck och våld kräver att ungdomsmottagningarna
utvecklar ett mer flexibelt arbetssätt. En nära samverkan med skolan och
socialtjänsten där förståelse för de kulturella skillnaderna kan växa och
arbetssättet förändras till gagn för ungdomar som utsätts för detta förtryck är
nödvändigt för att nå alla som behöver hjälp.

Med anledning av ovanstående föreslår Miljöpartiet de Gröna
landstingsfullmäktige besluta
att

ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att erbjuda
ungdomsmottagningarna fortbildning om hedersrelaterat
förtryck och våld

ge

hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att förändra
ungdomsmottagningarnas uppdrag så att det innefattar
förebyggande arbete mot de ungdomar som utsätts för
hedersförtryck och våld
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att

ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att förändra
ungdomsmottagningarnas uppdrag så att uppsökande
verksamhet i skolan görs möjligt
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