Varför har inte alla barn samma rättigheter?
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freezonen
kvinnojour, tjejjour, brottsofferjour
sedan 28 år i Sjöbo, Skurup, Simrishamn, Tomelilla och Ystad
!
vi stärker och skyddar våldsutsatta
vi är en viktig aktör i kampen mot våld
vi är opinionsbildare
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Mål:
Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck
Bidra till att utveckla och stärka barn och ungas egenmakt
Bidra till tillitsfulla relationer mellan ungdomar, föräldrar
och
yrkesutövare.
Främja integration

Samverkan och kompetenshöjning:
Etablerat samverkansgrupp med representanter från
polisen, socialtjänst, sjukvård och skola.
Seminarier till yrkesverksamma i skolor, myndigheter.
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Våld i hederns namn begås oftast mot flickor och kvinnor,
men drabbar även pojkar och män, hbtq-personer och
personer med funktionsvariationer. Våldet utövas mestadels
av manliga släktingar, men är nästan alltid godkänt av hela
släkten. Flertalet medlemmar i en släkt kan vara både utsatta
och förövare.
Våldet förekommer främst i patriarkala samhällsstrukturer där
flickor och kvinnor inte äger rätten till sina egna kroppar, sin
sexualitet och att själv bestämma över sina liv. Familjen och
släkten utövar en strikt kontroll över de kvinnliga släktingarna
och begränsar dem i val av partner, kläder, umgänge och så
vidare.
En flickas frihet minskar ju äldre hon blir och när hon får mens
kan den försvinna helt.
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Vilken information behöver förmedlas? !

er mot både svenska lagar, FN:s barnkonvention, Istanbulkonventionen och andra universella gru

Lagar och föreskrifter
Frihetsberövande
Äktenskapstvång
Barnkonventionen
Art. 3
Barnets bästa
Art. 6
Rätt till liv och utveckling
Art. 11 Olovligt utförande ur landet
Art. 12 Rätt att uttrycka åsikt
Art. 16 Rätt till privatliv
Art. 19 Skyddas mot våld och övergrepp
Art. 24 Avskaffa skadliga sedvänjor
Art. 31 Rätt till lek, vila och fritid

Tvång
Hot
Olaga hot
Ofredande
Misshandel
Könsstympning
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Syfte
Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck
Upptäcka om någon ungdom är utsatt
Bidra till att stärka barns och ungdomars egenmakt
Målet
Förebygga våldet
Upptäcka utsatta individer
Minska utanförskap och främja integration
Skapa goda och tillitsfulla relationer mellan ungdomar, föräldrar och personal

Metoden
Genom dialog och värderingsövningar sprida kunskap
om barns rättigheter, samt lagar och regelverk.
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Syfte
Informera om och diskutera
Identitetsutveckling, individualism/kollektivism
Jämställdhet och normer
Barnuppfostran och barnaga, könsstympning, lagar och
regelverk.
Sex och samlevnadsundervisning, kärlek och relationer,
frivillighet, tvång.
Mål
Förebygga våldet
Upptäcka utsatta individer
Minska utanförskap och främja integration
Skapa goda och tillitsfulla relationer mellan ungdommar,
föräldrar och personal
Metoden
Genom dialog, och värderingsövningar sprida kunskap om
barns rättigheter samt lagar och regelverk.
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1 av 2 nyanlända ungdomar lever i en hederskontext
55% av flickorna och 22 % av killarna
får inte ha pojkvän eller flickvän, eller
någon relation innan äktenskap
62% av flickorna 31% av killarna
förväntas vänta med sex till efter
äktenskap och förväntas även att
ingå i äktenskap
52% av flickorna och 18% av killarna
får inte umgås med en person av annat
kön
21 % av flickorna och 5 % av killarna
får inte delta i skolans alla lektioner så
som gympa eller sex och samlevnad

www.freezonen.se

100.000- 240 000 ungdomar lever under hederskontext i vårt land
20-60% är utsatta för våld och hot med hedersmotiv
Oro för planerat äktenskap 577 personer, genomförda äktenskap /
barnäktenskap 109
*Oro för bortförande 286 personer, 186 personer (nästan alla flickor,
nästan alla kända för myndigheter) bortförda utomlands
*Oro för att bli mördade 285 personer

Freezonen, VHEK, Örebro Universitet
*Länsstyrelsen Östergötlands Nationella Kompetensteam Samtal till den nationella
stödtelefonen mars 2014 –september 2018 / 2 879 personer

Ungdomars rättigheter skall vara självklara

Mitt Liv Mina Val erbjuder stöd
med ett intersektionellt
perspektiv för att möta ungdomar
och föräldrar i riskgruppen med
tillit och respekt utan att
förhandla bort barnens
rättigheter.
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Susanna Udvardi
susanna@freezonen.se

Angelica Bäckström
angelica@freezonen.se

