
Resurscentrum  
heder
Stöd till dig som i ditt jobb  
möter personer utsatta för eller 
som riskerar att utsättas för  
hedersrelaterat våld och förtryck.



Det här är hedersrelaterat våld  
och förtryck
Den centrala frågan vid hedersrelaterat våld och förtryck är 

kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet. Sexualiteten blir 

samtidigt en fråga för kollektivet, till exempel släkten. 

De föreställningar som finns om oskuld och kyskhet står i fokus 

och flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende  

påverkar familjens rykte och anseende.

Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga begränsningar i flickors 

och kvinnors liv, från exempelvis klädval, social kontroll, rörelse-

frihet, arbete, giftermål och skilsmässa, till att i sin mest extrema 

form resultera i våld eller hot om våld, inklusive dödligt våld. I det 

hedersrelaterade våldet ingår också barn- och tvångsäktenskap 

samt könsstympning. 

Våldet som utövas är många gånger noggrant planerat och  

sanktioneras av både familj och omgivning. Ett hedersrelaterat 

våld sker ofta av en större grupp förövare, av båda könen, utifrån 

gemensamma värderingar och normer. Offren är inte bara kvinnor 

och flickor utan även män och pojkar drabbas. En särskilt utsatt 

grupp är hbtq-personer.



Det här är Resurscentrum heder
Vi är en mobil stödverksamhet för dig som i ditt jobb möter  

personer utsatta för eller som riskerar att utsättas för heders- 

relaterat våld och förtryck. Vi besöker dig gärna för rådgivning  

på din specifika arbetsplats, för att kunna ge ett nära stöd till dig  

i frågor som rör barns, ungdomars och vuxnas utsatthet.

Resurscentrum heder har hela Kronobergs län som arbets- 

område. De åtta kommunerna i länet, Region Kronoberg och  

Polisen samverkar.  

Vi erbjuder
• Rådgivning och stöd i enskilda ärenden.

• Utbildningsinsatser kring hedersrelaterat våld och förtryck.

• Utbildning i riskbedömningsinstrumentet PATRIARK.

• Stöd vid samverkan med andra instanser.

• Hänvisning till mer information.

Kontakta oss
Resurscentrum heder 

0470-430 40 

resurscentrum@vaxjo.se



i samverkan med
 Alvesta kommun | Lessebo kommun

 Uppvidinge kommun | Tingsryds kommun  
Ljungby kommun | Älmhults kommun

Markaryds kommun | Region Kronoberg
Polisen


