
Tal hållet av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot 

diskriminering och segregation, vid TRIS konferens Gömd & Glömd den 20 maj 2019. 

Tack för att jag får komma hit idag och tala på den här konferensen som Tris anordnar, om 

de här så oerhört viktiga frågorna. Som handlar om individens frihet, mänskliga rättigheter, 

barns rättigheter och alla människors rätt att själva bestämma över sina liv.  

Vi befinner oss i Uppsala just nu, det är Fadimes hemstad. Här levde hon och här begravdes 

hon. I domkyrkan helt nära. Hon hade varit 44 år gammal i år om hon hade varit här med 

oss idag. Tack Fadime för den kamp du drev och förlåt oss för att vi inte lyckades skydda dig. 

Vi glömmer dig aldrig. 

*** 

Ett oerhört starkt minne jag har är ett samtal jag hade med en medarbetare på Rädda 

Barnen för flera år sedan. Jag har varit engagerad i Rädda Barnen i många år och den här 

medarbetaren berättade vid ett tillfälle om att hon precis varit på resa i ett land långt 

härifrån i sitt arbete för Rädda Barnen. Och där på en gata vid ett tillfälle hade det skyndat 

fram en flicka mot henne, där bland en massa människor, hon kunde inte se något av flickan 

alls, hon hade heltäckande kläder, men hon tog sig fram ända till medarbetaren, och tog tag 

i henne och så sa hon, på klingande svenska: kan du hjälpa mig?  

Jag är 18 år, uppvuxen i Gävle. Jag har levt hela mitt liv i Sverige. Jag har gått i svensk skola 

med mina vänner. Jag har sett vad frihet är. Jag har fått leva i ett land där kvinnor har 

rättigheter. Jag har haft drömmar om framtiden, om mitt liv efter studenten. Men nu står 

jag här. Bortlurad av min egen familj och bortgift. Dom har tagit mitt svenska pass. Jag 

kommer inte hem. Kan du hjälpa mig? Kan du hjälpa mig? 

Jag har aldrig träffat den här flickan själv. Flickan från Gävle. Men det här samtalet med 

medarbetaren på Rädda Barnen. Det har liksom etsat sig fast i mitt minne.  

Jag tänker på den här flickan ibland. Vad gör hon idag? Hur har hon det? Lyckades hon ta sig 

hem till Sverige? Eller har hennes uppväxt och liv här i vårt land, hennes land, alltmer 

bleknat och blivit till en dröm? Hennes pass var borta, hon var ensam i ett främmande land 

som är oerhört svårt att lämna. Hur mår hon? Hur lever hon? Orkar hon leva?  

Den här flickan förpliktigar. Hennes och Fadimes öden ska inte vara förgäves. Vi ska kämpa 

för att ingen ungdom ska utsättas för hedersvåld. För det är så att barn och ungdomar, 

pojkar och flickor och kvinnor, har rättigheter, alla har vi rättigheter, inte bara vissa av oss.  



*** 

Och från politikens sida vill jag säga ett stort och innerligt tack till alla er som är här idag och 

som på olika sätt kämpar mot hedersvåldet, eller är här för att har ett starkt engagemang 

och vill få mer kunskap om hur ni kan jobba mot våldet i ert ordinarie arbete. Ni som vigt ert 

yrkesliv eller er fritid, eller både och, åt att på olika sätt göra människors liv lättare att leva. 

Ni som väcker opinion om hedersvåldet och sprider kunskap. Ni som ger skydd och stöd till 

utsatta. Ni som gör avgörande skillnad i människors liv, ibland till och med räddar liv. Tack. 

Jag vill också säga ett särskilt tack till Tris, och till Allmänna arvsfonden, för att ni har valt att 

lyfta fram den särskilda utsatthet som finns hos personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar i en hederskontext. Genom ert arbete får vi mer kunskap om den 

här gruppen, vilka behov dom har, vilken utsatthet dom lever i och var det brister.  

Mer kunskap om den särskilda utsatthet som följer av att vara så starkt beroende av samma 

personer som är dom som utövar våldet och förtrycket. Till exempel genom att mamma är 

personlig assistent eller farbror är god man. Ett beroende som gör det ännu svårare att göra 

sin röst hörd, att säga: kan någon hjälpa mig?  

*** 

Och den här kunskapen från Tris det är kunskap som vi behöver ta tillvara, inte minst vi 

inom politiken.  

För det är såklart så att vi politiker har ett stort ansvar för att bekämpa hedersvåldet, 

genom konkreta åtgärder och genom att skapa goda förutsättningar för yrkesverksamma i 

offentlig och ideell sektor som arbetar mot våldet. Och arbetet mot hedersrelaterat våld 

och förtryck är oerhört prioriterat för mig i mitt uppdrag som jämställdhetsminister och det 

ska vara prioriterat. Vi kan inte acceptera att människor inte har makten över sina egna liv. 

Och det har under flera år varit min ambition när jag jobbat med de här frågorna i politiken 

att vi ska prata mindre i den politiska debatten om huruvida vi har problem med 

hedersrelaterat våld och förtryck, och vem som vågar eller inte vågar prata om det, och 

prata mer om vad vi ska göra åt problemet. För vi behöver inte lägga tid på att diskutera om 

vi har problem, vi vet att vi har problem.  



Och jag är ändå positiv idag när jag står här, jag uppfattar ändå att det finns en större 

samsyn idag kring att hedersvåldet finns och en större kunskap bland både politiker och 

yrkesverksamma. Och det är ett steg i rätt riktning. 

Men vi behöver ta fler steg för det finns förstås oerhört mycket vi behöver göra. Regeringen 

har gett uppdrag om att öka kunskaperna och förbättra arbetet i våra myndigheter, inom 

skola och socialtjänst och hälso- och sjukvården. Det är viktigt. På fyra platser runt om i 

Sverige byggs nu regionala resurscentra upp, som samlar samhällets insatser på ett och 

samma ställe, för att det ska bli lättare för den som är utsatt att få hjälp. Vi har stärkt den 

konsulära verksamheten för personer som är nödställda utomlands på grund av främst 

tvångs- och barnäktenskap, oerhört viktigt. 

***  

Men, vi behöver göra mycket mer. Jag tänkte nämna några saker, det finns många, som jag 

tror är viktiga: 

1. Vi behöver jobba med lagstiftningen för att möjliggöra för socialtjänsten att i ett tidigare 

skede ge stöd till barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, där det blir möjligt 

för socialtjänsten att göra insatser även om vårdnadshavarna inte ger sitt medgivande. Vi 

kan inte sätta föräldrars rätt att säga nej före barns rätt att få stöd och hjälp. 

2. Vi behöver stärka och förbättra skyddet i akuta situationer men också jobba med det 

långsiktiga stödet till dom som flytt från en hederskontext. Det finns exempel på när 

ensamheten för dom som lämnat sin familj bakom sig har varit så pass stor att ungdomarna 

återvänt till sin familj igen. Då har samhället misslyckats.  

3. Vi behöver stärka det förebyggande arbetet och arbeta med själva normerna, med roten 

till problemet. Lära oss mer om hur hedersnormerna kan bekämpas. Det är ett långsiktigt 

och svårt arbete, men det inte omöjligt. Vi vet att vi kan förändra värderingar och normer. 

För inte så länge sedan tyckte människor i det här landet att det var okej att slå ett barn, 

men det är inte så många som tycker det idag. Normer och värderingar kan förändras. Och 

vi accepterar inte hedersnormer, punkt. 

4. Vi behöver fortsätta öka kunskapen bland yrkesverksamma om hedersrelaterat våld och 

förtryck. Så att vi blir bättre på att fånga upp dom som behöver hjälp. För många av dom 

som är utsatta har olika kontakter med samhället – genom skolan, sjukvården, 

socialtjänsten. Ändå missar vi dom. Så kunskapen måste fortsätta öka. Om vad 



hedersrelaterat våld och förtryck innebär. Vilka tecken som finns på utsatthet. Vilket stöd 

som finns till utsatta, hur olika aktörer kan samarbeta bättre för att människor inte ska falla 

mellan stolarna.  

*** 

För som Fadime sa i sitt tal i riksdagen, bara två månader innan hon mördades: ”Jag har valt 

att berätta min historia här för er i dag i förhoppning om att det kan hjälpa andra 

invandrartjejer, så att inte fler behöver gå igenom det jag har fått göra. Om alla drar sitt strå 

till stacken behöver sånt här inte upprepas.”  

Ja, vi behöver alla dra vårt strå till stacken. Inte minst vi politiker. 

För det är så att alla människor har rätt att leva sina liv i frihet. Mänskliga rättigheter gäller 

alla. Och barns rättigheter gäller alla barn. Det finns inga undantag.  

Tack. 

 


