
 
DISKUSSIONSFRÅGOR
• Be deltagarna sammanfatta vad de tyckte att 
filmen handlade om – var det något som var oväntat, 
nytt eller intressant?

• Sammanfatta tillsammans:

• Vad är våld? (Ta upp olika former av våld)
• Vad är hedersrelaterat förtryck och våld? 
Hur kan det se ut?
• Vilka kan vara utsatta för hedersrelaterat 
förtryck och våld?
• Vad kan ryktesspridning leda till för den 
som lever i en hederskontext?

• Tanken att en tjej ska vara ”oskuld” tills hon har 
gift sig är central i en hederskontext. Ofta leder detta 
till att tjejer kontrolleras av sin omgivning (t.ex. av 
familjen/släkten). Hur kan man motverka våld och 
kontroll i hederns namn? Hur kan man stötta den 
som utsätts? 

• Det finns en myt som säger att det finns en hinna 
inne i slidan, som går sönder första gången man har 
samlag, och att det då ska blöda. Detta stämmer 
inte. Det går inte att se på en person om den har 
haft samlag eller inte. Varför finns den här myten?

• Hur skiljer sig normer och förväntningar på killar 
och tjejer åt i en hederskontext?

• Hur kan det kännas att som kille bli tvingad att 
“hålla koll” på sina systrar eller kvinnliga släktingar? 
Hur kan man stötta en ung kille i den här situatio-
nen?

• Barn har rätt att fatta beslut om sina egna liv. 
De har till exempel rätt att välja sina partners, 
och rätt att ha ett privatliv. Var går gränsen för 
vad en förälder får bestämma över sina barn?

• Vad finns det för stöd i samhället för den som le-
ver i en hederskontext? Vad kan göra det lättare eller 
svårare att söka stöd och berätta om sin situation?

SAMTALSUNDERLAG TILL ”RFSU 
INFORMERAR OM HEDERSRELATERAT 
FÖRTRYCK OCH VÅLD”
1. Berätta att ni nu ska prata om hedersrelaterat förtryck och våld och att ni ska börja med att titta på en 
film med information om det. Berätta att det förekommer teckningar på nakna kroppar i filmen. 

2. Titta på filmen tillsammans. 

3.Berätta att ni nu ska diskutera ämnet tillsammans, och att deltagarna kan ställa frågor. Låt gärna 
deltagarna själva styra vad samtalet fokuserar på. Nedan finns exempel på diskussionsfrågor som ni kan 
utgå ifrån.

VIKTIGT ATT TA UPP:
• Hedersrelaterat förtryck och våld ser olika ut för 
olika personer.  Alla inskränkningar på individens 
rätt att bestämma över sitt eget liv, sin kropp och sin 
sexualitet är brott mot de mänskliga rättigheterna.
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• Kvinnor och HBTQ-personer är mest utsatta i en 
hederskontext. Men även män utsätts. Personer med 
funktionsnedsättning är också extra utsatta. 

• Det kan kännas svårt att söka stöd och berätta om 
sin situation. Oro för att det inte ska hjälpa, att situatio-
nen ska förvärras, eller en känsla av att svika sin familj 
påverkar. Dessa tankar kan man behöva prata om. 
Man kan t.ex. vända sig till skolan, ungdomsmottag-
ningen, eller särskilda organisationer som jobbar med 
heder. Man kan också ringa Kvinnofridslinjen på 
020-50 50 50. 


