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Christina Malmqvist är hederssamordnare i Lund (60 %) och har dessutom ett 
samordningsansvar för dessa frågor i hela landet. 
Hon höll ett mycket instruktivt föredrag om ämnet där hon inledde med att ställa 
STATSSAMHÄLLET mot KLANSAMHÄLLET 
 
Statssamhället står för                                     Klansamhället står för 
ideologi                                                            överlevnad 
informationssamhälle                                      muntlig tradition 
rättssamhälle                                                    sedvanerätt 
religion privatsak                                             religion samhällsskapande 
modernitet och modernisering                         modernisering utan modernitet   
människan kapabel att tänka själv                   Gud given ordning 
självförverkligande                                          släktled 
 
”NÄR JAG KOM TILL SVERIGE 
FRÅGADE NI OM ÄRRET PÅ MIN 
HAND, 
MEN INTE OM JAG HADE ÄRR I 
MITT UNDERLIV” 
 
* 200 milj flickor och kvinnor lever nu 
med könsstympning 
* 3 milj stympas varje år, 6000 varje 
dag, 250/timme, 4 varje minut 
* Kvinnlig könsstympning förekommer i 
stor utsträckning i Afrika, men är också 
   vanligt förekommande i en del länder i Mellanöstern. Det förekommer även i   
   Indonesien, Sri Lanka och Malaysia. 
* I Sverige lever c:a 40000 könsstympade kvinnor. C:a 1/3 fortsätter med traditionen 
   efter migration. 
 



”DU KAN ALDRIG FÖRSTÅ. JAG HAR ANDATS HEDER SEDAN JAG 
FÖDDES.” 
 
* Heder och skam ägs kollektivt 
 
*  Heder är en existentiell försäkring 
* Offrets handlingar drabbar hela kollektivet 
* Offret ses som en förövare 
* Offret utsätts för påtryckningar av fler i systemet 
* Förövarens agerande skyddas och uppmuntras 
 
”BÄTTRE ATT EN LIDER ÄN EN HEL FAMILJ” 
Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kulturella föreställningar om kön, 
makt och sexualitet. 
I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens 
rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda 
beteende. 
Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen som rör exempelvis 
klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, giftermål 
och skilsmässa. 
Det är inte ovanligt att kontrollen utvecklas till hot om våld, våld och ibland även 
dödligt våld. 
 
Det här var några av fakta som presenterades av föredragshållaren. 
Den som har ytterligare intresse i saken och det bör varje nämndeman ha, 
hänvisas till vår hemsida. 
 
Kjell GG Johansson 
Blekinge Nämndemannaförening 
Referent 
 
 


