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VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 

Höj din uppmärksamhet  
inför sommarlovet! 
 
Vi måste hjälpas åt att förhindra att barn och unga far illa av hedersrelaterat våld 
och förtryck. Det kan handla om kontroll och begränsningar, tvångsgifte eller 
kvinnlig könsstympning. Inför det kommande sommarlovet är det extra viktigt att 
du är uppmärksam på barn och unga som visar tecken på utsatthet.  
 
Många barn och unga ser sommarlovet som ett välkommet avbrott i vardagen. Detta gäller dock inte 
alla. För barn och unga som lever med hedersrelaterat våld och förtryck kan ledigheten innebära en 
period då utsattheten ökar. En del kan föras ut ur landet mot sin vilja, i uppfostringssyfte, för att 
giftas bort eller utsättas för kvinnlig könsstympning. För andra barn och unga kan ledigheten 
innebära att de blir än mer begränsade och kontrollerade på hemmaplan, utan möjlighet att träffa 
kompisar eller delta i fritidsaktiviteter.  
 
Det är viktigt att du skärper din uppmärksamhet och är extra lyhörd för barn och  
unga som på något sätt visar tecken på utsatthet, nu och inför sommarlovet! 
 

Orosanmälan 
Vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa har personal inom hälso- och sjukvården, och 
tandvården anmälningsskyldighet (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §). Anmälningsplikten är absolut och 
kan inte delegeras till någon annan. 
 

Polisanmälan 
Kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt lag i Sverige. Även försök, förberedelse, stämpling och 
underlåtenhet att avslöja eller förhindra kvinnlig könsstympning är brottsligt. Lagen om 
barnäktenskap gör det även straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap. Om ett barn 
riskerar att föras utomlands för att giftas bort eller könsstympas kan socialnämnden utfärda ett 
särskilt utreseförbud enligt 31 a § LVU.  
 
Vid misstanke om pågående eller planerat brott gör en polisanmälan. Du hittar kontaktuppgifter på 
Polisens hemsida. Är situationen akut, ring 112. 
 

Nationella kompetensteamet 
Du kan ringa Nationella kompetensteamets stödtelefon för konsultation och rådgivning, nummer: 
010-223 57 60, vardagar under kontorstid. Mer information om hedersrelaterat våld och förtryck 
finns på Nationella kompetensteamets hemsida. 
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https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/
http://www.hedersfortryck.se./
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Regionalt stödcentrum heder  

Regionalt stödcentrum heder är till för personer som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld 
samt yrkesverksamma som jobbar med hedersproblematik.  
 
Regionalt stödcentrum heder vänder sig till personer som bor och/eller är verksamma inom: 
Göteborgs Stad, Härryda kommun, Kungsbacka kommun, Tjörns kommun, Stenungssunds kommun, 
Partille kommun, Mölndals stad, Öckerö kommun, Alingsås kommun, Lerums kommun och Kungälvs 
kommun. Telefon: 020-34 03 03 
 

 
Informationsmaterial 
 
Material från VKV 
På VKV:s hemsida www.valdinararelationer.se finns mer information om hedersrelaterat våld och 
förtryck. Där finns också den RMR som VKV tagit fram på ämnet samt informationsmaterial i form av 
små foldrar.  
 

Könsstympningspass 
Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram ett könsstympningspass som ett verktyg i arbetet med att 
förhindra kvinnlig könsstympning. Passet kan användas som ett informationsverktyg, men kan också 
ges till föräldrar i samband med en resa utomlands, som ett stöd i att stå emot eventuella 
påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan.  
 
Central Barnhälsovård kan beställa könsstympningspass via petra.jufalk@vgregion.se, mer 
information här. Andra verksamheter kan samordna sin beställning av könsstympningspass till 
Länsstyrelsen i Västra Götaland anders.o.sandberg@ lansstyrelsen.se 
 

Material från Hedersförtryck.se  
På Nationella kompetensteamets hemsida Hedersfortryck.se finns också material att använda, bland 
annat affischer som riktar sig till barn och unga. 
 
 
 

Kontakt på VKV 
Ann Wolmar, utvecklingsledare: ann.wolmar@vgregion.se  
 

tel:+4620340303
https://www.valdinararelationer.se/tand-halso-sjukvard/om-vald/hedersrelaterat-vald/
mailto:petra.jufalk@vgregion.se
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/central-barnhalsovard/material/riktlinjer2/syn/
mailto:anders.o.sandberg@%20lansstyrelsen.se
http://www.hedersfortryck.se/publikationer
mailto:ann.wolmar@vgregion.se
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