
LanseringsdokumentInformationssatsning mot  hedersrelaterat våld och förtryck

Kampanjstart: juni 2022



Syftet med informationsinsatsen är att öka utsattas kännedom om det rättsliga skydd 
de har rätt till, samt kännedomen om vart de kan vända sig för att få hjälp och stöd. 
Även anhöriga och närstående till utsatta barn och unga ska känna till det rättsliga 
ansvar de har samt veta var de kan få stöd och råd.

Insatsen ska också bidra till att höja kunskapen om lagstiftningen bland vuxna 
som i sitt yrke arbetar med barn och unga, för att få fler att agera i enlighet med 
lagstiftningen. Som ett led i detta arbete har en myndighetsgemensam vägledning för 
yrkesverksamma inom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polisen tagits fram.

Det är Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
vid Länsstyrelsen Östergötland (NKT) som fått i uppdrag att samordna ett 
myndighetsgemensamt uppdrag om information och vägledning i arbetet mot 
hedersrelaterad brottslighet. Informationssatsningen har tagits fram i nära samverkan 
med Brottsoffermyndigheten och i dialog med Barnafrid vid Linköpings universitet, 
Polisen, Skolverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten. 

Vad är ett lanseringsdokument?

För att få så stor spridning och effekt som möjligt är det önskvärt att ni som 
samverkande myndigheter och andra hjälper till att sprida våra budskap, efter förmåga. 
Det här dokumentet kan förhoppningsvis vara till hjälp i det arbetet.

Gemensam kommunikation
Nu är det dags! Efter att ha arbetat med budskap och 
utformning under hösten 2021 och våren 2022 är det nu hög 
tid att gå ut med informationssatsningen kring den skärpta 
lagstiftningen mot hedersrelaterad brottslighet. 

Informationsinsatsen innehåller även insatser för minoritetsgrupper, HBTQI-personer 
och personer med intellektuell funktionsnedsättning, som på olika vis riskerar att vara 
dubbelt utsatta.

Informationssatsningens primära målgrupper är:

 • yrkesverksamma som möter utsatta, primärt inom socialtjänst, hälso- och 
sjukvård, skolväsende och polis, men också andra yrkesverksamma inom 
exempelvis andra myndigheter, trossamfund och ideella organisationer. 

 • personer som utsätts för eller riskerar att utsättas för olika typer av 
hedersrelaterat våld och förtryck, primärt barn och unga upp till 18 år  
(här benämnda utsatta).

 • anhöriga som själva befinner sig i hederskontext, anhöriga som inte också 
är primära förövare samt jämnåriga vänner och bekanta (här benämnda 
anhöriga).



Vägledningen
Som beskrivits ovan har en myndighetsgemensam vägledning tagits fram till dem 
som möter unga som riskerar eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 
Kommunikationen gentemot denna målgrupp handlar därför om att informera om att 
vägledningen finns, samt ge tips och råd.

Alla yrkesverksamma berörs inte av vägledningen, och de budskap som tagits fram för 
denna målgrupp har därför delats upp i två delar:

1. Yrkesverksamma som berörs av vägledningen inom skola, socialtjänst, hälso- och 
sjukvård och polisen.

2. Yrkesverksamma som inte berörs av vägledningen, exempelvis andra myndigheter, 
trossamfund, frivilligorganisationer.

Hjälp till att sprida budskapet

Vi vill nu gärna ha er hjälp att sprida informationssatsningens budskap inom era 
egna organisationer. På de följande sidorna kommer vi visa vilka enheter just du 
kan ladda ner och sprida, utifrån vilka yrkesgrupper du vill nå.

Utöver er insats sprids budskapen genom NKT:s försorg i annonser i 
yrkesrelevanta tidskrifter/webbar samt riktat mot yrkesgrupper på Linkedin.

Länka gärna till hedersförtryck.se



Enheter för målgruppen yrkesverksamma som berörs av vägledningen

 • Kampanjbilder/-filmer och inläggstexter i olika format för till exempel 
nyhetsbrev, inlägg på Linkedin och/eller intranät osv

 • ”Logolimpa” med avsändare

 • Filmer till interna informationsskärmar

 • 10 minuters infofilm med olika yrkesgrupper, att lägga upp på ert intranät eller 
visa på arbetsplatsträffar, enhetsmöten etc

 • A3-affisch 

 • Kort film för sociala medier

Verktygslådan – det här kan du ladda ner  
på hedersförtryck.se

Inläggstexter och text till nyhetsbrev levereras i Word-format, bilderna som .jpg 
och filmerna som .mp4. Vi vill inte att ni justerar i befintliga budskap. Däremot kan 
texterna kompletteras med exempelvis kontaktuppgifter till någon lokal eller regional 
stödfunktion.

Enheter för målgruppen yrkesverksamma som INTE berörs av vägledningen

 • Kampanjbilder/-filmer och inläggstexter i olika format för till exempel 
nyhetsbrev, inlägg på Linkedin och/eller intranät osv

 • ”Logolimpa” med avsändare

 • A3-affisch

 • Filmer till interna informationsskärmar

 • Informationsfolder

Enheter för målgruppen utsatta och anhöriga

 • Kampanjbilder/-filmer och inläggstexter för sociala medier på 11 olika språk: 
svenska, arabiska, dari, engelska, farsi, kurmanji, romani, somaliska, sorani, 
tigrinja och turkiska

 • Filmer till externa informationsskärmar (exempelvis väntrum)

 • A3-affischer

 • Stödmaterial på enkel svenska för vuxna som möter barn och unga med 
intellektuell funktionsnedsättning

 • Visitkortsfoldrar för utskrift



Förslag på aktiviteter ni kan göra
Ni väljer själva vad som ska genomföras. Här nedan kommer några förslag. Ladda ner 
de enheter du behöver och vill ha här: www.hedersförtryck.se/publikationer 

Yrkesverksamma som berörs av vägledningen

 • Använd bilder och texter för att berätta om lagstiftningen och vägledningen på ert 
intranät och andra interna kanaler.

 • Visa informationsskärmfilmer på skärmar i era fikarum. 

 • Gör interna epost-utskick. 

 • Sprid A3-affischen inom er organisation och uppmana att skriva ut och sätta upp på 
interna ytor (exempelvis i fikarum). 

 • Ladda ner och publicera sociala medier-inlägg i egna kanaler eller dela NKT:s inlägg 
i Länsstyrelsen Östergötlands sociala medier.

Yrkesverksamma som INTE berörs av vägledningen 

 • Ladda ner och publicera sociala medier-inlägg i egna kanaler eller dela NKT:s inlägg 
i Länsstyrelsen Östergötlands sociala medier. 

 • Sprid A3-affischen inom er organisation och uppmana att skriva ut och sätta upp på 
interna ytor (exempelvis i fikarum).

 • Visa informationsskärmfilmer på skärmar i era fikarum.

Aktiviteter till utsatta och anhöriga 

 • Visa informationsskärmfilmer på skärmar i exempelvis väntrum. De finns på svenska, 
arabiska och dari.

 • Ladda ner och publicera sociala medier-inlägg i egna kanaler. Rörliga bilder och 
inläggstexter finns på 11 olika språk.

 • Skriv ut och vik de små visitkortsfoldrarna och sprid dem i väntrum, telefonrum etc. 
Tänk på att lägga dem på platser där det går att läsa ifred.

 • Skriv ut affischerna och sätt upp dem på lämpliga ytor. De finns på 11 språk, för 
utsatta och för anhöriga. 



Datum Händelse som NKT sköter Var Aktivitet (frivilligt)

19/5
Material finns att hämta på  
www.hedersfortryck.se/publikationer

Webb
Ladda ner och börja 
sprida budskapen

27/5 –
Annonsering i fackpress (ett fåtal 
har publicerats tidigare i maj pga 
utgivningsdatum)

2/6
Vägledningen finns på  
www.hedersfortryck.se/for-
yrkesverksamma/

Webb Ladda ner

2/6
NKT skickar pressmeddelande 
om vägledningen till utvalda 
fackpressredaktioner

E-post
Förbered din 
pressansvarige på 
eventuella frågor

2/6 Spridningskonferens I Stockholm och digitalt

2/6 Kampanjstart yrkesverksamma Linkedin (NKT)
Sprid till 
yrkesverksamma i 
egna kanaler

3/6
NKT skickar pressmeddelande om 
kampanjen till utvalda redaktioner inom 
riks- och regionalmedia

6/6 Kampanjstart utsatta och anhöriga
FB, Insta, radio, webb, 
stortavlor, lokaltrafik mm

Sprid i egna kanaler

5/7 Kampanjen pausas för sommarlov

16/8 –
Annonsering i fackpress (ett fåtal 
har publicerats tidigare i augusti pga 
utgivningsdatum)

22/8 Kampanjen återupptas i digitala kanaler
Linkedin, FB, Insta, 
webb, radio

Sprid till valfria 
målgrupper i egna 
kanaler

4/9 Kampanjen avslutas

Publiceringskalender: vår/sommar/höst 2022



?
När får vi börja använda materialet? 

Från vecka 20 (19 maj) och framåt finns materialet på hedersförtryck.se och 
varje myndighet/organisation kan göra egna insatser, men man deltar när 
möjlighet och resurser finns.

Hur mycket får vi ändra och anpassa materialet? 

Vi vill inte att ni justerar i befintliga budskap. Däremot kan texterna kompletteras 
med exempelvis kontaktuppgifter till någon lokal eller regional stödfunktion. 
Materialet får endast användas för denna fråga.

Vem är avsändare? 

Vi ser gärna att logo-limpan används så att det blir tydligt att många står bakom. 

Om utrymmet är litet kan ni istället skriva avsändarnas namn enligt följande:

Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland, Barnafrid 
vid Linköpings universitet, Brottsoffermyndigheten, Polisen, Skolverket, 
Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.



Översikt av informationssatsningen

Yrkesverksamma som berörs av vägledningen

Språk: Enkel svenska, olika 
versioner beroende på myndighet

Placering: På anslagstavlor i  
era personalrum etc 

Media: Pdf för utskrift

       Ladda ner på hedersförtryck.se 

Språk: Enkel svenska, olika versioner 
beroende på myndighet 

Placering: I ert interna nyhetsbrev  
och/eller ert intranät

Media: Jpg-bild plus wordfil

       Ladda ner på hedersförtryck.se

A3-affisch med anpassat innehåll

Byggstenar till internt nyhetsbrev eller intranät

Språk: Myndighetsanpassade inläggstexter

Placering:
 • I era egna kanaler, där det passar

 • Köpt annonsering på Linkedin (NKT sköter)

Media: Mp4-fil plus wordfil

       Ladda ner på hedersförtryck.se

Sociala medier – bild som rör sig + inläggstext



Språk: Svenska med textning

Placering: 
 • I era egna kanaler, där det passar

 • Linkedin till relevanta 
yrkesgrupper (NKT sköter) 

 • På hedersfortryck.se

Media: Mp4-fil, cirka 20 sek

       Ladda ner på hedersförtryck.se

Språk: Svenska

Placering: På ert intranät, i era 
lunchrum etc

Media: MP4-format, cirka 25 sek 

      Ladda ner på hedersförtryck.se

Kort film till sociala medier – olika berörda yrkesgrupper  
uppmanar till att läsa vägledningen.

Informationsskärmar

Fortsättning: Yrkesverksamma som berörs av vägledningen



Infofilm med sex yrkesgrupper

Annonser i fackpress (NKT sköter)

Språk: Svenska med textning. Barnahus-
samordnare, åklagare, barnmorska, 
socialsekreterare, skolkurator och polis 
samt sakkunnig på NKT

Placering: På hedersfortryck.se och NKT:s 
youtube-kanal

I era egna kanaler, där det passar

Media: Mp4-fil, cirka 10 minuter

       Ladda ner på hedersförtryck.se

Språk: Svenska

Placering:  
Socialtjänst: Socionomen, Vision 
Skolan: Läraren, Psykologtidningen, 
Tidningen grundskolan, Tidningen 
förskolan, (Lärarförbundet)  
Hälso- och sjukvård 
Barnbladet, Dagens Medicin, 
Jordemodern (Barnmorskeförbundet), 
Vårdfokus (Vårdförbundet) 
Rättsväsende: Advokaten, Polistidningen 

Media: Digitalt och print

Fortsättning: Yrkesverksamma som berörs av vägledningen

Visste du att många barn och unga i Sverige inte får välja vem de vill gifta sig med? 

Att tvinga någon att gifta sig är ett brott som kan 
ge upp till fyra års fängelse. Du som möter barn 
och unga i jobbet bör därför göra det du kan för 
att sätta stopp. Det kan kännas svårt, men det är 
viktigt att du vågar agera. 

Läs mer om hur du skyddar barn och unga i  
den myndighetsgemensamma vägledningen  
vid hedersrelaterad brottslighet. Du hittar den  
på hedersförtryck.se.

Tillsammans sätter vi stopp – det är vårt ansvar. 

Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland, 
Barnafrid vid Linköpings universitet, Brottsoffermyndigheten,  
Polisen, Skolverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.



Språk: Svenska

Placering: Anslagstavlor i 
personalrum etc

Media: Pdf för utskrift

       Ladda ner på hedersförtryck.se 

A3-affisch

Språk: Svenska

Placering: I ert interna nyhetsbrev 
och/eller ert intranät

Jpg-bilder och wordfil

       Ladda ner på hedersförtryck.se 

Byggstenar till internt nyhetsbrev eller intranät 

Språk: Enkel svenska

Placering:
 • I era egna kanaler, där det passar

 • Köpt annonsering på Linkedin 
(NKT sköter) 

Media:  
Mp4-filer plus inläggstexter

       Ladda ner på hedersförtryck.se 

Sociala medier – bild som rör sig + inläggstext. 

Yrkesverksamma som INTE berörs av vägledningen



Tillsammans säger vi stopp – och ger hopp.

Visste du att många barn 

och unga i Sverige inte 

får välja vem de vill gifta 

sig med?

Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland, Barnafrid vid 
Linköpings universitet, Brottsoffermyndigheten, Polisen, Skolverket, Socialstyrelsen 
och Åklagarmyndigheten.

Språk: Enkel svenska

Placering: I era personalrum, 
lunchrum etc

Media: Pdf för utskrift

       Ladda ner på hedersförtryck.se 

A5-folder

Fortsättning: Yrkesverksamma som INTE får del av vägledningen

Språk: Svenska

Placering: På ert intranät, i era 
lunchrum etc

Media: MP4-format, cirka 25 sek

       Ladda ner på hedersförtryck.se 

Informationsskärmar



Språk: Enkel svenska, 
arabiska och dari

Placering: Stortavlor utanför 
skolor, i gallerior etc. Utspritt 
över landet men koncentrerat 
till särskilt utsatta områden

Media: Print och digitalt

Utsatta och anhöriga
Till målgrupperna utsatta och anhöriga handlar budskapen om att öka kännedomen 
om den lagstiftning som finns, samt ge tips och råd för att våga söka stöd och hjälp. 
Dessa budskap kommer genom NKT:s försorg spridas riktat och brett, till exempel via 
Facebookgrupper, språkrelevanta webbar, radiokanaler, annonsering i lokaltrafik och 
på stortavlor.

Informationssatsningen gentemot målgrupperna utsatta och anhöriga sköts alltså 
till största del av NKT. Om det känns relevant och viktigt för er att hjälpa till att även 
sprida budskapen till denna målgrupp är det mer än välkommet. Vi hoppas att många 
myndigheter och organisationer kommer att sätta upp och sprida budskapen där de 
passar, exempelvis i föreningslokaler, bibliotek, väntrum och sociala medier.

Glöm inte att hänvisa/länka till hedersförtryck.se för mer information.

Print utomhus – stortavlor

Språk: Enkel svenska, 
arabiska och dari

Placering: Fönsterskyltar, 
inne i lokaltrafikbussar/
tunnelbana och spårvagnar 
i Stockholm, Göteborg och 
Malmö

Media: Print och digitalt 

Fönsterskyltar, lokaltrafik

Exempel på enheter för utsatta och anhöriga

Utsatta

Utsatta Utsatta

Utsatta Kompis Anhörig

Kompis Anhörig



Informationsskärmar utsatta resp anhöriga 

Språk: VO, textning och 
inläggstexter på 11 språk

Placering:
 • I era egna kanaler, där det passar

 • Köpt annonsering i FB-grupper, 
Facebooks flöde, Instagram, 
Youtube (NKT sköter)

Media: Mp4-filer plus inläggstexter

       Ladda ner på hedersförtryck.se
Sociala medier utsatta 

Språk: Enkel svenska,  
arabiska och dari 

Placering: Ni får gärna publicera i 
era väntrum och andra offentliga 
lokaler

Media: Mp4 filer 

       Ladda ner på hedersförtryck.se

Sociala medier anhöriga        Sociala medier kompis

Fortsättning: utsatta och anhöriga



Språk: Enkel svenska

Placering: Ni får gärna skriva ut och 
distribuera för spridning på skolor, 
bibliotek etc. Gärna där den som vill 
plocka med sig en folder eller läsa den 
kan göra det utan risk att bli sedd

Fortsättning: utsatta och anhöriga 

Språk: Enkel svenska plus 10 språk

Placering: Ni får gärna skriva ut och 
distribuera för spridning på skolor, bibliotek, 
kommunala mottagningar för nyanlända etc

Gärna där den som vill plocka med sig en 
folder eller läsa den kan göra det utan risk 
att bli sedd

Media: Minifoldrar där information till utsatta 
läses från det ena hållet och information till 
anhöriga läses från det andra hållet

Pdf för utskrift (klipp och vik ihop själv)

       Ladda ner på hedersförtryck.se

Språk: Enkel svenska alternativt 11 språk

Placering: Anslagstavlor i föreningslokaler, 
butiker i utsatta områden etc (NKT sköter)

Distribuera gärna för utskrift/uppsättning 
i väntrum, på anslagstavlor, toaletter och 
andra lämpliga ställen på skolor, bibliotek, 
vårdcentraler etc

Media: pdf för utskrift

       Ladda ner på hedersförtryck.se

A3-affisch utsatta

A3-affisch anhöriga och kompis

Läs mer på hedersförtryck.se  

ين الذي تتبعيه. إن وينطبق هذا على الجميع، حتى لو كنت قادمة من السويد بزواج األطفال و ظلم الشرف يعتبر جريمة. على الرقم 112 إذا كنت في خطر. ال ُيسمح في تكلمي مع شخص بالغ تثقين به، أو اتصلي بالشرطة أنك ال تريدين ذلك؟هل يجب عليك أن تتزوجي رغم  اقرئي المزيد في الموقع hedersförtryck.se ممن يستطيعون ويرغبون في مساعدتك.هذا منصوٌص عليه في القانون. وهنالك الكثيرون بلد آخر وبغض النظر عن الدِّ

آيا مجبور هستيد ازدواج کنيد 
حتی اگر نمی خواهيد؟ 

با شخص کالنسال مورد اعتماد خود صحبت کنيد 
يا اگر در خطر هستيد، با پوليس به شماره 112 به 
تماس شويد. درسويدن اطفال اجازه ندارند ازدواج 

کنند و خشونت ناموسی يک جرم است. اين در مورد 
همه مردم صدق می کند، حتی اگر از يک کشور 

ديگر آمده ايد و مهم نيست که پيرو کدام دينی هستيد. 
اين قانون است ،و اشخاص بسياری وجود دارند که 

می توانند به شما کمک کنند و اين کار را خواهند کرد.

در ويبسايت hedersförtryck.se مطالب بيشتری 
را بخوانيد

Mora te ženine tut, ama tu na mangeja? 
Vačer đikasar so tano pobaro tutar ja vičin ki policia ko broj 112 ako mislineja so hijan ki opasno situacia. Ki Švedska o čhavore na tromal te ženinen pe hem odova važini sarinenđe. Hem te đane isi but manuša so šaj hem so mangena te pomožinen tut.

Dikh pobuter ko internet than 
hedersförtryck.se

Ma hûn nexwazin jî divê  

hûn bizewicin?

Bi mezinekî re bipeyivin ku hûn pê 

bawer in, an heger hûn di xetereyê 

de bin, bo polîs ji 112 re telefon bikin. 

Li Swêdê destûr nayê dayîn ku zarok 

bizewicin, ev ji bo her kesî derbas dibe, 

Û gelek hene ku dikarin û dixwazin 

alîkariya we bikin.

Agehiyên bêhtir hûn dikarin li ser vê 

malperê bixwînin: hedersförtryck.se

ብዘይ ድልየትክን ተገዲድክን 

ንኽትምርዓዋ እተቐሰብክን ሰባት ዲኽን፧ 

ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ምስ እትህልዊ ንሓደ 

እትኣምንዮ ብሱል ልዕሊ ዕድመ ሰብ ኣዘራርቢ፡ 

ወይድማ ብቁጽሪ ተሌፎን 112 ናብ ፖሊስ ደውሊ። 

ኣብ ሽወደን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ክምርዓዋ 

ዝፍቀድ ኣይኮነን – እዚ መምርሒ ሕጊ እዚ ኣብ 

ነፍሲወከፍ ሰብ ተግባራዊ እዩ። ከምኡውን 

ብዛዕባ እዚ ጕዳይ ክሕግዙኽን ዝኽእሉ 

ከምኡውን ዝደልዩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ነቝጣ መርበብ 

ሓበሬታ ተወከሲ፦ hedersförtryck.se

İstemediğiniz halde evlenmek zorunda mısınız?Güvendiğiniz bir yetişkinle konuşun veya 
tehlikedeyseniz 112’yi arayın. İsveç’te ço-
cukların evlenmesine izin verilmiyor. Bu her 
kes için geçerlidir. Ve sana yardım edebile-
cek ve yardım etmek isteyen birçok kişi var.hedersförtryck.se adresinde daha fazlasını okuyun.

Ma inaad guursataa, xitaa 
adigoon rabin?
La hadal qof weyn oo aad ku kalsoon tahay, 
ama wac booliiska 112 haddii aad khatar ku 
jirto. Dalka Iswiidhan lama ogola in caruurta 
la guursado – xeerku dadkoo dhan ayuu 
khuseeyaa. Waxaana jira dad badan oo 
awood u leh rabana inay ku caawiyaan.

Warbixin dheeraad ka akhriso 
hedersförtryck.se

آيا با وجود اينکه نمی خواهی، 

مجبوری ازدواج کنی؟

با افراد بزرگسالی که به آن ها اعتماد داری صحبت 

کن و يا اگر در معرض خطر هستی با پليس با شماره 

۱۱۲ تماس بگير. در سوئد کودکان اجازه ازدواج 

ندارند. اين شامل همه می شود. افراد زيادی هستند که 

می توانند و می خواهند به شما کمک کنند.

در وب سايت زير بيشتر بخوانيد: 

hedersförtryck.se

Are you being made to get married, even though you don’t want to? 
Talk to an adult you trust, or call the police on 112 if you are in danger. In Sweden children are not allowed to get married – the rule applies to everyone. And there are many people 

who can and want to help you.Find out more at hedersförtryck.se

Måste du gifta dig  
fast du inte vill?
Prata med en vuxen du litar på, 
eller ring polisen 112 om du är i fara. 
I Sverige är hedersförtryck ett brott 
och barn får inte gifta sig. Det står i 
lagen, och det finns många som kan 
och vill hjälpa dig. 

Läs mer på hedersförtryck.se

 ئايا ناچاريت کە شوو بکەيت،
 ئەگەرچی خۆت ناتەوێت؟

کەسانێکی زۆر هەن کە دەتوانن يارمەتيت بدەن.بکات – ئەمە ڕێسايە هەمووان دەگرێتەوە. هەروەها ژمارەی 112. لە سويد منداڵ ڕێگەی پێ نادرێت شوو ئەگەر لە مەترسيدا بيت، تەلەفۆن بکە بۆ پۆليس بە لەگەڵ گەورەيەک کە متمانەت پێی هەيە قسە بکە، يان 
hedersförtryck.se زانياريی زياتر بدۆزەوە لە

BARNAFRID — NATIONELLT KUNSKAPSCENTRUM
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Läs mer på hedersförtryck.se  

آیا فامیل میخواهند که فرزندتان ازدواج کند؟
جرات مخالفت نداری؟

در سویدن اطفال اجازه نکاح ندارند. این یک جرم 
سنگین است. پس از فرزند خود محافظت کنید. با 

مدرسه، سازمان خدمت اجتمایی  و یا پلیس صحبت 
کنید. برایتان کمک وجود دارد.

در وب سایت زیر بیشتر بخوانید:
hedersförtryck.se

ኣዝማድካ ጓልካ ክትምርዖ ይደልዩ’ዶ፧ ንስኻ ኸ ጓልካ ንኸይትምርዖ ክትከላኸለላ ትብዓት ኣለካ’ዶ፧
ኣብ ሸወደን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ክምርዓዋ ዝፍቀድ ኣይኮነን። እዚ ተግባር እዚ ከም ገበን እዩ ዝቑጸር። ስለዚ ንውላድካ ክትከላኸለላ ኣለካ። ብዛዕባ እዚ ድማ ምስ ሰራሕተኛታት ቤት ትምህርቲ፡ ወሃብቲ ኣገልግሎት ማሕበራዊ ጉዳያት፡ ከምኡውን ፖሊስ ክትዘራረቡ ትኽእሉ። ነዚ ብዝምልከት ድማ ሓገዝ ክትረኽብ ትኽእል ኢኻ።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ተወከስ፦ hedersförtryck.se

Ma waxay rabaan qaraabadaada in 

ilmahaagu guursadaan?

Miyaadan ku dhiiran karin inaad 

dhahdo jooji?

Dalkan Sweden lama ogola in caruurta nin loo 

guuriyo. Waa fal dembi. Markaa ilaali caruurtaada. 

La hadal iskuulka, xafiiska adeegga bulshadda 

ama booliiska. Waxaa jira caawimaad.

Warbixin dheeraad ka akhriso bogga 

hedersförtryck.se  

Ma mallbata we dixwaze  

ku zarokê we bizewice? Ma tu 

newêrî bêjî êdî bes e?

Li Swêdê destûr nayê dayîn ku zarok bêne 

zewicandin. Ev sûc e. Ji ber vê yekê zarokê 

xwe biparêzin. Bi dibistanê, xizmetên civakî 

an polîs re bipeyivin. Alîkarî heye.

Zêdetir bixwînin hedersförtryck.se

ئایا خزمەکانت گوشار دەهێنن کە 
منداڵەکەت هاوسەرگیری بکات؟

ئایا دەترسیت کە ڕێگەیان لێ بگریت؟

لە سوید مندااڵن ڕێگەیان پێ نادرێت هاوسەرگیری 
بکەن. ئەمە تاوانە. کە واتە منداڵەکەت بپارێزە. لەگەڵ 

قوتابخانە، خزمەتە کۆمەاڵیەتیەکان یان پۆلیس قسە 
بکە. یارمەتی دابین دەکرێت.

hedersförtryck.se زانیاریی زیاتر بدۆزەوە لە

Ti familia čhivena zorjea te čhavore te ženini pe? A tu našti 
te stopirine odova?Ki Švedska, o roditeljija na tromal te ženinen e 

čhavoren zorjea. Odova tano pharo kriminaliteti. 
Odoljese tu sar daj hem dad valjani te arakhe te 
čhavore. Vačer te čhavoresere učiteljeja ki škola, 
vičin ko socialno ja ki policia. Pomoč isi.Dikh pobuter ko internet than hedersförtryck.se 

Do your relatives want  
your child to get married? 
Are you afraid to put a stop to it?
In Sweden it's not allowed to marry children off. 
It is a crime. So protect your child. Talk to the 
school, social services or the police. Help is 
available.

Find out more at hedersförtryck.se

آآیا فامیل شما می خواهند که طفل تان ازدواج کند؟
آیا از نه گفتن می ترسید؟

در سوئد کودکان را نمیتوان مجبور به ازدواج کرد.
 

مکتب، خدمات اجتماعی یا پولیس صحبت کنید. کمک در این یک جرم است. پس از طفل خود محافظت نمایید. با 
دسترس است.

در ویبسایت hedersförtryck.se مطالب بیشتری را 
بخوانید

هل یرید األقارب لطفلتك أن تتزوج؟

وال تجرؤ على رفض وإیقاف ذلك؟

ال ُیسمح بتزویج األطفال في السوید. إّن هذا الفعل 

جریمة. لذلك احِم طفلتك. أخبر المدرسة، ومكتب 

الخدمات االجتماعیة أو الشرطة. هنالك مساعدة.

hedersförtryck.se اقرأ المزید في الموقع

Akrabalarınız çocuğunuzun 
evlenmesini mi istiyor?
Dur demeye cesaretin yok mu?
İsveç’te çocukların evlendirilmesine izin 
verilmiyor. Bu bir suç. Bu yüzden çocuğunuzu 
koruyun. Okulla, sosyal hizmetlerle veya 
polisle konuşun. Yardım var.

Bu sitede daha fazlasını okuyun; 
hedersförtryck.se

Vill släkten att ditt barn 
ska gifta sig? Vågar du 
inte säga stopp?
I Sverige får barn inte giftas 
bort. Det är ett brott. Så skydda 
ditt barn. Prata med skolan, 
socialtjänsten eller polisen. Det 
finns hjälp.

Läs mer på hedersförtryck.se
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Minifolder utsatta och anhöriga

Minifolder utsatta och anhöriga



Språk: Språkanpassad VO

Placering (NKT sköter):  
Starka kanaler inom de  
aktuella språkgrupperna

Media: mp4
Radio, anhöriga

Övrig annonsering utsatta och anhöriga 

Språk: Språk och budskap 
anpassas efter målgrupp (växlar 
mellan svenska och aktuellt språk)

Placering (NKT sköter): Starka 
webbsidor inom de aktuella 
språkgrupperna, exempelvis 
alkompis.se, Stockholmian.com, 
Aktarr.se, Ankawa.com, Swed24.se, 
Somaliska.com

Media: Gif-banners
Webben, anhöriga och kompis

Språk: QX – svenska, GrindR 
– svenska, arabiska, dari

Placering (NKT sköter):  
QX.se, GrindR

Media: Gif-banners

Övrig annonsering, utsatta (HBTQI)

Material utsatta med intellektuell funktionsnedsättning 

Språk: Stödmaterial på enkel 
svenska för vuxna som möter 
barn och unga med intellektuell 
funktionsnedsättning

Media: Pdf för utskrift

       Ladda ner på hedersförtryck.se



Tillsammans sätter vi stopp  
– det är vårt ansvar.


