GÖMD & GLÖMD
OM UNGA VUXNA MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING
SOM LEVER I EN HEDERSKONTEXT
Bakgrund
TRIS– tjejers rätt i samhället har arbetat förebyggande och akut mot
hedersrelaterat förtryck och våld sedan år 2002. Utifrån den
förebyggande och akuta verksamheten samt utifrån den senaste
forskningen tar TRIS fram metoder och utbildningar för spridning så att
fler kan ta del av TRIS kunskap och erfarenhet. TRIS är även den
första organisation i Sverige som kartlagt omfång och karaktären av
hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar på
gymnasiesärskolan.
Tack vare finansiering från Arvsfonden kan TRIS nu genomföra ett
treårigt projekt som handlar om unga vuxna med intellektuell
funktionsnedsättning som lever i en hederskontext. Unga vuxna med
intellektuell funktionsnedsättning är en grupp som ofta glöms bort inom
arbetet med hedersrelaterat förtryck och våld både när det gäller fokus
på våldsoffer och/eller våldsutövare. TRIS mångåriga arbete med
målgruppen ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som
utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld
vittnar om att det finns ett stort behov av en kunskapsutveckling kring
målgruppen. Exempelvis finns det stora kunskapsluckor när det gäller
pojkar/unga vuxna män som gifts bort mot sin vilja efter att de slutat
gymnasiesärskolan. TRIS vill i detta projekt bana väg för en mer
kvalitativ, fördjupande och omfattande erfarenhetsinhämtning,
dokumentation samt kompetensutveckling som kompletterar befintliga
erfarenheter och kunskaper om hedersrelaterat förtryck och våld.
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Syfte och mål med projektet
Det övergripande syftet med projektet är att synliggöra
maskulinitetsnormer, våldsbeteende och våldsutsatthet bland vuxna
med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext.
Projektet syftar också till att samla in och sprida projektets erfarenheter
och kunskaper till myndighetsutövare och andra yrkesverksamma som
kommer i kontakt med målgruppen. Projektet har fyra huvudmål. Dessa
är att:
1. Kartlägga hedersvåldsutsatthet bland assistansberättigade
2. Inhämta LSS-handläggares respektive
3. Daglig verksamhets erfarenheter och kunskaper om unga vuxna
med en intellektuell funktionsnedsättning som lever i en
hederskontext,
4. Sammanställa projektets erfarenheter och resultat i en antologi
som även innehåller andra aktörers resultat, kunskaper och
erfarenheter kring målgruppen kopplat till hedersrelaterat förtryck
och våld, sexualitet och självbestämmande, och våld generellt.
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Genomförande av projektet
Projektet kommer att vända sig till LSS-handläggare och daglig verksamhet (personal och deltagare) i fyra olika kommuner
runt om i landet för att genomföra djupintervjuer och enkäter. Under arbetets gång kommer vi även att ha kontinuerlig kontakt
med referensgrupper bland LSS-handläggare, daglig verksamhet (personal respektive deltagarna) samt med de som kommer att involveras i antologin. Dessa personer ska bidra med värdefulla insikter om olika aspekter i projektet. Efter projekttidens slut kommer antologin samt två rapporter (en för yrkesverksamma och en lättläst för våldsutsatta) att spridas till både
studerande och yrkesverksamma som möter personer med intellektuell funktionsnedsättning.

År 1: kartläggning och utbildning LSS– handläggare
Under år 1 sker först en kartläggning av LSS-kontor i fyra kommuner och kontakter knyts för att kunna genomföra en enkätundersökning där LSS-handläggare tillfrågas om deras kunskaper och erfarenheter kring hedersrelaterat förtryck och våld
bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Samtidigt sker arbetet med att etablera fyra olika referensgrupper,
däribland en grupp med LSS-handläggare som ska bistå med råd och synpunkter på kommande enkätundersökning samt
djupintervjuer med LSS-handläggare. Vid genomförandet av enkätundersökningen kommer LSS-handläggare att erbjudas
utbildning i hedersrelaterat förtryck och våld bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Denna utbildning kommer
att anpassas efter LSS-handläggares profession.
Under projektets första år kommer även en kartläggning av utförare av daglig verksamhet i de fyra utvalda kommunerna att
påbörjas. Enkäten som riktar sig till personal respektive deltagare på daglig verksamhet ska förberederas. Kontakt och samverkan gällande genomförandet av enkätundersökningen på daglig verksamhet kommer att initieras.

År 2: kartläggning av personal och deltagare på daglig verksamhet
Under år 2 intensifieras arbetet med att kartlägga personal och vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning som
går på daglig verksamhet i de fyra utvalda kommunerna. Personal på daglig verksamhet kommer att erbjudas utbildning i
hedersrelaterat förtryck och våld bland personer med intellektuell funktionsnedsättning i samband med enkätundersökningen. Utbildningen anpassas efter denna personals profession och arbetas fram utifrån de lärdomar projektet drar från enkätundersökningen med LSS-handläggare från år 1. Under tiden arbetar projektet kontinuerligt med att rådfråga och bolla idéer
med de fyra referensgrupperna. Exempelvis kommer referensgrupperna att bidra med förslag till frågor som ska ställas i djupintervjuerna med personal respektive deltagare på daglig verksamhet.

År 3: färdigställa och lansera antologi
Under år 3 fokuserar projektet på att sammanställa samtliga resultat från år 1 och 2 i form av två rapporter (en för yrkesverksamma och en lättläst för våldsutsatta) samt en antologi där ett av kapitlen kommer att bestå av en sammanställning av TRIS
rapport Trippelt utsatt. Arbetet med antologin kommer att ha påbörjats redan under år 1 genom att knyta kontakter med bokförlag samt med olika aktörer som kan bidra med texter till antologin. Under projektets sista år samlas kapitelutkast in för att
kunna granskas av referensgrupperna. När antologin är färdigställd och har genomgått en extern granskning kommer fokus
att läggas på marknadsföring och spridning av antologin till exempelvis berörda myndigheter samt högskolor och universitet.

Är du intresserad av projektet och vill veta mer, tveka inte att ta kontakt med vår projektsamordnare Serine Gunnarsson.
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