3- Finns det skillnader/likheter hur Flickor respektive pojkar blir utsatta för våld?
Ja det finns, detta beskrevs under seminariet, svar på ppt. blid 4- Familjen och släkten
utövar en strit kontroll över flickor / kvinnor begränsar de i val av partner, kläder, umgänge.
En flickas frihet minskar ju äldre hon blir och när hon får mens kan det försvinna helt. Killar
kan både vara förövare och utsatta för hedersvåld.
7- Hur utsatta är HBTQ personer/ ungdom i hederskultur?
HBTQ personer, queer, trans och bisexuella personer är särskilt utsatta för det är helt tabu,
det är uteslutet med något annat än heterosexuell relation hos de som följer heders tänk.
När en familj upptäcker att ungdomen har en annan sexualitet än det som de anser vara
nomen kan ungdomens liv förstöras helt, kontrollen blir mycket hårdare och våldsamheter
kan utlösas. Många ungdomar medvetna om detta och tyvärr händer det att ungdomen själv
tror på familjens regler och tror att dem är sjuka och syndiga, de deltar i omvändelseförsök
olika ritualer och en resultat av det kan bli tvångsäktenskap.
9 - Hur förmedlas ni information? Har ni speciella information material?
del i metod, kontakta info@freezonen.se
10 - Vad tänker ni att det gör med samtalet om kollektivistiskt våld när det är främst
vita/nordiskt födda personer som forskar/föreläser om ämnet?
besvarat på seminariet, forskarna och experter representerar den mångfald vi har i vårt land
11- Vad menar ni när ni säger att hälften av invandrande barn har "med sig en farlig tradition
hemifrån"?
Vi har inte sagt så
12- Finns det någon poäng med att prata om hedersvåld/förtryck istället för kollektivistiskt
våld?
Dessa två uttryck hör i hopp, det är ett kollektiv som utför hot och våld mot en enskild
individ, samma svar som fråga 1 som vi besvarade på seminariet
13 - Har vi rätt som en profession att ifrågasätta föräldrars val, som att de väljer att ha slöja
på sina små flickor yngre än 3 år?
Vi på Freezonen tycker man skall absolut ifrågasätta, en så pass litet barn har inte möjlighet
att säga ifrån och vi vuxna har ett ansvar att bevaka flickas intresse som är i detta fall går
tvärt emot föräldrarnas intresse. Slöjan strider mot barnens möjlighet till religionsfrihet och
integritet.
14- Varför pratar ni inte eller utbildar imaner eller andra personer som har inflyttande över
större grupper. Om förändringen kommer från dessa personer så kan ni nå många fler
eller???
I vårt projekt har vi valt att fokusera på barn och ungdomar, men skulle det visa sig att det
finns ett intresse att diskutera frågan med religiösa ledare är vi öppna för dialog.

