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brottslighet
(Ju2018/04195/L5)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att
förbättra villkoren för det civila samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till
utredningens samlade förslag.
Myndigheten vill dock framföra följande. Utredningen beskriver situationen för
flickor, unga kvinnor samt pojkar och unga män som lever i patriarkala strukturer
som styr hedersnormer och hederskulturer. Däremot saknas beskrivningen av
situationen för unga hbtq-personer som lever i hederskontext, utöver det som
skrivs om omvändelseförsök. I utredningen skrivs att unga hbtq-personer är en
särskilt utsatt grupp, men det beskrivs inte på vilket sätt eller hur hederskulturer
påverkar hbtq-personers möjligheter att bli självständiga individer och leva ett liv
de själva valt.

US1000, v 1.0, 2010-02-04

Utredningen missar att problematisera unga hbtq-personers livsvillkor i
hederskulturer och det hot deras sexualitet och val av partner utgör för deras
säkerhet. Det är inte ovanligt att unga hbtq-personer utsätts för kränkningar,
trakasserier, våld, uppmaningar till självmord, tvångsäktenskap eller mord.
Det utgör en risk för förståelsen för vilka förutsättningar och villkor unga hbtqpersoner har. Det riskerar att påverka myndigheters olika arbete med barn och
unga inom hbtq-gruppen, såväl utredande som förebyggande arbete eller inom
rättsväsendets brottsutredningar.
Utredningen visar att det finns en brist på specialistkunskaper inom rättsväsendet,
därför är det viktigt att förstå vilka villkor som gäller för hbtq-personer som lever
i under hedernormer. Utredningen pekar på att dessa specialister ska ha förståelse
för hedersrelaterade brott så som hedersmord och människohandel, så underlättar
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det om de även har kunskap om vilka svårigheter hbtq-personer har som lever i en
hederskontext då gruppen ofta är en som blir åsidosatt.
I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Utredare Victoria C
Wahlgren har varit föredragande. Senioranalytiker Tiina Ekman har deltagit i den
slutliga beredningen av ärendet.
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