VAD ÄR HEDERSRELATERAT VÅLD?

• Hedersrelaterat våld och förtryckhandlar om
att det finns krav på att alla i familjen måste
följa vissa regler, för att inte förstöra familjens
rykte och anseende, dess heder. Alla oavsett
kön eller sexuell läggning kan utsättas för
hedersrelaterat förtryck och våld.
• Familjen/släkten är de som bestämmer allt
– det spelar ingen roll vad personen
själv tycker!
• Bara ett rykte om att någon kan ha gjort
något som familjen/släkten tycker är fel
kan vara farligt. Ryktet behöver inte ens
vara sant.
• Inte ens kärleken är fri.

Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar för att beslut från riksdag
och regering genomförs samt att samordna den statliga
verksamheten i länet. Vi är en kunskapsorganisation som
arbetar tvärsektionellt med flera olika sakfrågor från landsbygdsutveckling, miljömålen, biologisk mångfald och djurskydd till flykting- och integrationsfrågor, hållbar samhällsplanering och krisberedskap.
Vår värdegrund bygger på tre ord, handlingskraft, professionalitet och förståelse och ska genomsyra allt vi gör på alla nivåer.
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ÄR DU OROLIG FÖR EN KOMPIS?

• Måste din kompis alltid gå direkt hem
efter skolan?
• Finns det någon som bevakar din kompis?
• Är din kompis orolig för att åka utomlands
på lovet?
• Måste din kompis göra saker mot sin vilja?
• Vill din kompis göra saker den inte får?
• Mår din kompis dåligt?
• Får din kompis inte ha vänner av
motsatt kön?

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

TÄNK PÅ ATT:

• Det är jättebra att visa att du bryr dig om!
• Du är inte ansvarig för din kompis.
Men du kan hjälpa till genom att
kontakta någon vuxen!

Det finns många att vända
sig till som både du och din
kompis kan prata med.

• Vuxna har ansvar för att barn/ungdomar
ska ha det bra.

Mentor, lärare, fritidsledare

• Även om din kompis säger nej så
ska du inte bära oron själv – prata
med en vuxen som du litar på!

Skolsköterska

Skolkurator
Socialtjänsten i din kommun

• Det finns hjälp att få.

Polis 114 14

• Det finns många som kan hjälpa.

Akut 112

• Ingen ska behöva må dåligt.
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VILKA KAN
MAN PRATA MED?

