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Abstrakt 

Efter mordet på Fadime Sahindal startade en debatt om hur man skulle förklara orsaken 

bakom mordet. Syftet med min uppsats är att visa hur debatten blev och vad som har hänt 

efter den. Mina frågeställningar syftar på att svara på vad debatten om Fadimes död kom 

att handla om, och varför pressen blev intresserad av just denna händelse och vad hennes 

död har gjort för framtiden. Denna kvalitativa litteraturstudie har sina utgångspunkter i 

Holme & Solvangs beskrivning av hur man genomför en studie som denna. Resultatet av 

denna undersökning visar att debatten kom att handla om kulturella skillnader och 

patriarkala strukturer, och att Sverige har förändrats gentemot hedersrelaterat våld. Efter 

resultatredovisningen följer en diskussion som bland annat tar upp mina ståndpunkter 

gällande resultatet samt de slutsatser jag kunnat dra av min studie. 

 

Nyckelord: Humaniora, Samhällskunskap, Religion, Media, Fadime Sahindal, Heder, 

Hedersrelaterat våld, Hedersförtryck, Hedersmord, Kultur, Kvinnovåld, Mord, Patriarkalt 

samhälle, Patriarkala strukturer. 
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Hedersmordet på Fadime 

- hur det påverkade debatten om hedersrelaterat våld i 

Sverige 
1. Inledning 

Den 21 januari 2002 hände det som inte fick hända, Fadime Sahindal sköts till döds av sin 

egen far. Efter denna händelse blossade debatten i Sverige upp på riktigt och hedersmord 

kom nu på agendan. Hedersmord hade tidigare skapat rubriker genom Sara och Pela men 

aldrig hade ett fall blivit så uppmärksammat som detta. I och med denna händelse utlöstes 

en av de mest ursinniga debatterna i svensk massmedia på flera år.1 Begrepp som kultur, 

hedersmord, patriarkat och kvinnoförtryck användes flitigt i den offentliga debatten om 

mordet på Fadime, och florerar fortfarande kring samhället idag. 

     Varje år rapporteras det om otaligt många fall där hedersrelaterat våld utförs på unga 

kvinnor, och där många av dem söker hjälp och skydd från sina familjer. Hedersrelaterat 

våld mot kvinnor är något som förekommer i de flesta av världens religioner och kulturer, 

men fenomenet som vanligtvis förekommer i patriarkala samhällen i Mellanöstern, 

Nordafrika, Sydamerika, Indien, Bangladesh och Pakistan hade nu kommit till Sverige.2 

     Genom att Fadime höll sitt tal till riksdagen den 20 november 2001 (se bilaga 1), där 

hon förklarade sin hemsituation med orden; 

 

När jag var sju år gammal flyttade vi till Sverige, av ekonomiska skäl. Till en början var 

allt frid och fröjd men ju äldre jag blev, desto mer förbud började mina föräldrar sätta 

upp. De första tecknen jag märkte var att jag inte längre fick leka med mina svenska 

kamrater, eller delta i aktiviteter utanför skolan. Jag skulle gå direkt hem och hjälpa min 

mor med hushållsbestyren och uppfostras till en fin flicka. 

    Mina föräldrars syn på skolan var att det var bra om jag kunde lära mig att läsa och 

skriva för att bli deras länk ut i det svenska samhället eftersom de själva var analfabeter. 

Men några högre studier än så ansåg de inte att jag behövde. Man behöver ingen 

utbildning för att ta hand om man och barn. 

    När jag kom upp i tonåren ville mina föräldrar att jag skulle åka ner till Turkiet och 

gifta mig med någon av mina kusiner, precis som mina äldre systrar hade gjort. Jag 

 
1 Englund & Larsson (red.) (2004) 
2 Ibid. s. 67 
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vägrade att finna mig i detta. Jag kände mig alldeles för ung och omogen för ett sådant 

stort beslut. Dessutom ville jag själv få bestämma vilken man jag skulle dela mitt liv 

med.3 

 

Genom det fick man nu ett ansikte utåt på vad hedersförtryck kunde innebära, och hur 

livssituationen för många unga kvinnor såg ut. Fadime visade Sveriges politiker att de var 

tvungna att realisera detta problem, och börja göra något åt det. 

     Mordet på Fadime blev ett uppvaknande för hela Sverige, först nu förstod man 

innebörden av hedersrelaterat våld, och äntligen insåg man hur allvarliga konsekvenserna 

kunde bli. 

 

1.1 Bakgrund och val av ämne 

Jag har valt att undersöka hur hedersmord/våld samt debatten om det ser ut i Sverige. 

Varför jag just valt detta uppsatsämne är att jag läser till lärare inom religionsvetenskap 

samt mediekommunikationsvetenskap, och vill se hur det kan skilja sig mellan familjer och 

kulturer samt hur media förmedlar detta, för att på så sätt kunna interagera bättre i 

framtiden med mina elever. 

En annan orsak till att jag just valt ämnet är att det intresserar mig väldigt mycket, och 

jag vill se hur en person genom sitt mod och öde, kan förändra livssituationen för många 

utsatta flickor/kvinnor. 

 

 
3 Fadime Sahindal (2001) 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur debatten om hedersmord växte fram ur en 

enskild händelse, och varför just denna händelse blev milstolpen för hur debatten ser ut 

idag, samt vad man gör för att motarbeta hedersrelaterat våld. 

      Jag vill även se hur en person som Fadime kunde förändra synsättet på hedersrelaterat 

våld och få in det på agendan här i Sverige, samt vad man har gjort för att förhindra att 

detta sker. 

     Syftet med den här uppsatsen är att ge ett eget litet inlägg till debatten om hedersmord i 

Sverige, och därmed visa vart jag står gällande den här frågan. 

 

2.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna jag kommer att arbeta utifrån i denna uppsats är; 

 Varför blev pressen intresserad av just Fadimes död? 

 Vad kom debatten att handla om efter hedersmordet på Fadime? 

 Vad har förändrats sedan Fadimes död? 
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3. Tidigare forskning 

Min studie tangerar flera forskningsområden: kulturvetenskap, religionsvetenskap och 

statsvetenskap. Tidigare forskning med fokus på hederskultur omfattar bland annat 

Wikmans avhandling En fråga om heder4 där hon närmare granskar företeelsen 

hedersrelaterat våld. Utgångspunkten i hennes avhandling är om rättsprocesessen kring 

mordet på Fadime samt andra rättsfall inom och utanför Sverige, där hon även granskar 

hedersbegreppet och frågeställningar kring kultur och identitet. Hon försöker även få fram 

en klarare definition på begreppet hedersmord, genom att lyfta fram alternativa lösningar 

till hedersrelaterade konflikter som förekommit i olika tider och kulturer. 

     Boken Debatten om hedersmord5 för upp hur mordet på Fadime Sahindal utlöste en av 

de mest ursinniga debatterna i svensk massmedia på flera år. Debatten som kom att 

uttrycka ståndpunkterna mellan de som hävdade att den kurdiska ”kulturen” var orsak till 

mordet och de som hävdade att det var ett uttryck för mäns våld mot kvinnor. Boken består 

i stort sett av redogörelser från nio olika personer, som deltog eller berördes av debatten, 

och hur deras slutsatser nu summerats. Denna bok handlar om makt, media, rasism och 

feminism i skuggan av Fadime-debatten. 

     Genom boken Från tvångsäktenskap till balkongmord6 analyseras hederskulturen i 

förhållande till det svenska samhället, och i en vidare mening västerlandet. De menar att 

leva i en hederskultur kan betyda, på flera olika sätt, att dörren till det omgivande 

samhället och de möjligheter som detta har erbjuda hålls stängd. Detta utöver det våld och 

det förtryck som hederskulturen utövar.7 De menar vidare att balkongmorden, där manliga 

släktingar tvingar sina kvinnliga släktingar att hoppa för hederns skull, kan ge oss en 

ingång till hederskulturen, samt var vi befinner oss idag. 

     I boken Hedersmord – Tusen år av hederskulturer8 kommer olika forskare, som 

studerat heders- och äreskulturer på olika platser i världen, till tals. Då författarna 

samverkar i ett forskarnätverk i ämnet, vill de med sina texter förmedla vad de fått fram 

och vad som redan finns på området. Genom boken tas det upp hur hedersmord handlar om 

subkulturer i kulturkretsar som vi i Sverige kan uppfatta som underliga. De för vidare upp 

hur hedersmord ter sig mot äldre nordiska föreställningar om kvinnlig och manlig ära. 

 
4 Wikman (2003)  
5 Englund & Larsson (red.) (2004) 
6 Koch, Grutzky & Jarl-Åberg (2008) 
7 Ibid. 
8 Johansson (red.) (2005)  
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     Boken Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala familjer – teori och praktik9 

förklarar Stiftelsen Allmänna Barnhuset upp hur man bör agera när man möter ungdomar 

som lever under hedersförtryck och det patriarkala synsättet. De tar även upp hur flickors 

och pojkars motstånd mot de hedersrelaterade strukturerna har vuxit och fortfarande växer 

i Sverige, samt hur motståndet kan se ut, då det både sker öppet dels dolt. Stiftelsen 

Allmänna Barnhusets syfte med den här boken är att diskutera den nya lagstiftningens 

konsekvenser samt utbyta erfarenheter om hur frivilligorganisationer och myndigheter kan 

arbeta med hedersrelaterad problematik. 

     Redaktörerna Heimer och Sandberg beskriver i boken Våldutsatta kvinnor – samhällets 

ansvar10 hur mäns våld mot kvinnor kan se ut, samt hur olika yrkesgrupper skall bemöta 

kvinnor som utsatts för misshandel eller våldtäkt. Boken visar även upp hur våldet kan 

skilja sig mellan kulturer, hur mediebilden ser ut av våld mot kvinnor, kriminalvårdens 

ansvar samt frivilligorganisationernas arbete. Boken syfte är att ge en grundläggande 

kunskap om mäns våld mot kvinnor, samt myndigheters olika ansvarsområden. 

     I boken Det moderna demokratiidealet – folksuveränitet och rättigheter11 tar Spång upp 

hur den moderna demokratin bygger på två grundläggande principer, att politisk makt 

utgår från folket och att individers samt gruppers rättigheter skall respekteras och skyddas. 

Han visar vidare hur dessa två principers ursprung, betydelse samt några av de 

kontroverser som de lämnat i upphov till demokratidebatter, sett ut under de senaste 

tvåhundra åren. 

     Artikelserien Kvinnor dödade – av sina män12, av Edblom och Weigl, tar upp hur 153 

kvinnor har dödats under 2000-talet p.g.a. svartsjuka exmän, pojkvänner m.fl. och där det 

rubriceras som familjetragedier, när det egentligen handlar om mord och dråp. 

De har under tre månader samlat in samtliga polisanmälningar från Sveriges alla 21 

länspolisdistrikt som gäller dödligt våld mot kvinnor, som presenteras i Aftonbladet under 

sju dagar. Syfte med studien är att få de svenska politikerna att inse allvaret i hur mäns 

våld mot kvinnor måste förändras och skyddet mot kvinnor måste skärpas. 

     I antologin, Bruket av kultur – Hur kultur används och görs socialt verksamt13, skriver 

elva etnologer och en antropolog om hur begreppet ”kultur” tas i anspråk, bearbetas, 

omvandlas samt görs socialt verksamt utanför kulturvetenskapernas sammanhang. De tolv 

 
9 Långberg & Windelhed (red.) (2005) 
10 Heimer & Sandberg (red.) (2008) 
11 Spång (2005) 
12 Edblom & Weigl (2009) 
13 Öhlander (red.) (2005) 
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olika skribenterna visar hur kultur som mönster kan återkomma i skilda sammanhang då 

kulturbegreppet är mångtydigt och har flera olika användningsområden. 

 

4. Teori 

4.1 Vad är heder 

Heder handlar om att man som individ ska följa de hederskoder som finns i samhället, för 

att på så vis få respekt från omgivningen. Flera forskare bland annat Rasool Awla, menar 

att hedern inte är en anonym angelägenhet utan en offentlig. Han menar vidare att heder är 

social status, förtroendekapital, symboliskt kapital, och humankapital som man per 

automatik innehar, det vill säga att man föds med sin heder likväl som man föds med sina 

armar och ben.14 

     Heder innebär att man ska leva upp till de förväntningar som finns inom den kulturella 

omgivningen man befinner sig i. Wikan tar upp i sin bok att enligt hederskoden är heder en 

rättighet som man har som person, det vill säga att bli behandlad som en person med en 

särskild värdighet. Hon menar vidare att ha heder innebär att man har goda 

karaktärsegenskaper, vilket även betyder att ha rätt till respekt; det är att kunna ställa krav 

på respekt. En man av heder står i ett starkt förhållande till sin omgivning: den är skyldig 

att behandla honom med respekt.15 

     I Sverige handlar heder om att man ska göra rätt för sig, betala sina skulder, inte ljuga 

samt vara ärlig.16 Vara en god samhällsmedborgare med andra ord. I mellanöstern, liksom 

andra regioner har begreppet heder haft ett motsägelsefullt kännetecken, det vill säga att 

männens heder är knutna till kvinnornas beteende samt sexualitet. Om kvinnan beter sig 

illa, eller gör uppror är familjens heder och goda anseende skamfilat. 

 

Heder har en könsstympande komponent. Kvinnan ska hålla ihop sina ben. 

Hon ska inte röras, inte flirta, vara lydig och hellre dö än att sära på benen. 

Hon måste vara oskuld tills hon gifter sig. Om hon inte blöder på 

bröllopsnatten förlorar familjen sin heder.17  

 

 
14 Johansson (red.) (2005) s. 150 
15 Wikan (2003) s. 66 
16 Koctürk (2002) s. 32 
17 Ibid. s.32   
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Dessa företeelser förekommer, enligt Ekström, i stor utsträckning inom kurdiska och 

turkiska kulturformer, där det erhålls dubbla hedersbegrepp som ramar in den aktuella 

synen på heder. Dessa två är shirif – som har med ärlighet att göra samt att stå för sitt ord, 

vara generös och modig, och namus – som sägs ha med kvinnans kön att göra, det vill säga 

att männens heder är förknippad med kvinnornas sexualitet och sedlighet.18 

     Hederstänkandet finns i alla kulturer mer eller mindre, men det skiljer sig i vad man 

behöver göra för att upprätthålla sin heder. 

 

4.2 Vad är hedersförtryck 

Hedersförtryck bygger på att ha kontroll över kvinnans självständighet. Om familjen inte 

har kontroll över sina kvinnliga familjemedlemmar betyder det förlust av prestige och 

anseende.19 

     Enligt Koch, Grutzky & Jarl-Åberg, är hedersförtryck föreställningen att en hel släkts 

ära och goda rykte är beroende av kvinnornas kyskhet. Om en kvinna umgås med pojkar på 

ett icke medgivet sätt, eller om det ens skulle vara ett rykte om det, kan hela släktens 

välfärd äventyras, och de kan komma att behöva göra något för att återta det de förlorat.20 

     Genom hedersförtryck berövas, framför allt kvinnor, sina möjligheter till att skapa en 

egen identitet, välja sina vänner samt fritid själv, välja sin partner, helt enkelt få leva sitt liv 

som de själva vill. Oftast är det inom familjer med en patriarkalisk syn på människan, som 

utövar hedersförtryck. Det sker inte enbart inom den enskilda familjen utan hela släkten är 

delaktig, det vill säga att det fungerar som en patriarkal släktpyramid där männen 

dominerar. 

     Inom dessa familjer har inte bara föräldrar och barn ansvar gentemot varandra utan även 

till resterande släkten. Därför blir inte familjeangelägenheterna privata. Många gånger är 

det släkten som är den bakomliggande faktorn och den som driver familjen till att utöva 

förtryck. 

 

I starkt patriarkala samhällen där kyskhet och oskuld utgör grundstenar blir 

heder och skam centrala värden. Alla familjemedlemmar bidrar genom sitt 

beteende till familjens heder, men ansvaret är olika fördelat. Mannens heder är 

främst kopplad till hans förmåga att försörja och kontrollera familjen, medan 

 
18 Johansson (red.) (2005) s.17 
19 Koch, Grutzky & Jarl-Åberg (2008) 
20 Ibid. s. 40 
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kvinnans heder är knuten till hennes sexualitet och förmåga att uppfostra 

barnen.21 

 

Om en familjemedlem bryter mot familjens normer drabbar skammen hela familjen. Därför 

ser man noga efter varandras beteende och både män och kvinnor kan utöva ett aktivt 

förtryck mot den som dragit skam över familjen. För att en ung kvinna ska vanhedra sin 

familj behövs det inte mycket, det kan räcka med att hon använder sig av ord, gester, 

klädsel, vägra gifta sig med den familjen valt ut eller ett avvikande beteende som inte följer 

de kulturella normerna.22 Familjerna drar sig inte för att offra den kvinna som vanhedrat 

dem, detta för att resterande familjemedlemmar ska kunna upprätthålla sin heder och 

fortsätta leva som ”vanliga samhällsmedborgare”.23 

     Hedersmord kan ses som en tragisk slutpunkt på en familjekonflikt där andra medel 

redan har prövats. Att döda en familjemedlem är en ovanlig lösning på ett mycket mer 

vanligt problem, men det får inte dra uppmärksamheten från det hederstänkandet som 

används för att legitimera de begränsningar som finns i kvinnors alldagliga livssituation. 

Man bör därför då inte se mordet som en egen avgränsande problematik, utan som ett 

moment i en patriarkal maktordning.24 

 

4.2.1 Vad säger FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna 

FN:s medlemsstater har som skyldighet att skydda offren och straffa dem som begår brott i 

hederns namn, samt förebygga att hedersrelaterat våld inte utförs. De medlemsstater som 

inte följer detta bryter mot de mänskliga rättigheterna. Här kommer ett utdrag om de 

mänskliga rättigheterna enligt FN. 

 Artikel 1 Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har 

utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av 

gemenskap. 

 

 Artikel 3 Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. 

 

 
21 http://www.hedersfortryck.se/ (hämtad 2009-04-21) 
22 Awla (2005) s. 154 
23 Ibid. s. 155   
24 Ekström (2005) s. 16-17 

http://www.hedersfortryck.se/
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 Artikel 16 

1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende 

på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och 

kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under 

äktenskapet och vid dess upplösning. 

2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke. 

3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till 

samhällets och statens skydd. 

 

 Artikel 30 Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en 

stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra 

en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som 

anges i förklaringen.25 

 

4.3 Skillnader mellan hedersmord och svartsjukemord 

Mord är mord och inget annat, så lyder orden från olika debattörer, och de har i viss mån 

rätt, men det är ändå skillnad mellan s.k. kvinnomord och hedersmord. Även om det är 

samma grund, kvinnor som dödas, så är det ändå olika komponenter som ligger bakom 

dem. 

 

4.3.1 Hedersmord 

När hedersmord sker är det många gånger en tragisk slutpunkt på en rad olika försök till att 

återfå sin heder, det vill säga att man inte funnit en annan utväg. Enligt hederskulturerna 

sitter en familjs/släkts heder mellan kvinnornas ben och om de beter sig illa på minsta lilla 

sätt, äventyrar det familjens anseende och man måste genast ta itu med det. 

     Då ett hedersmord sker är det inte bara ett infall utan det har planerats länge, där hela 

släkten även är involverad. Hedersmord är ett överlagt mord, där man bestämmer vem som 

skall utföra dådet, som oftast är en yngre broder eller släkting som är minderårig, och 

slipper då undan hårda straff. 

 

 
25 http://www.manskligarattigheter.se/extra/pod/?module_instance=7 (hämtad 2009-04-22) 

http://www.manskligarattigheter.se/extra/pod/?module_instance=7
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4.3.2 Svartsjukemord 

När svartsjukemord sker är det oftast, som hedersmord, en tragisk slutpunkt på en våldsam 

familjekonflikt, men här är det inte hedern, utan svartsjukan som är den bakåtliggande 

faktorn. Skillnaden mellan svartsjukemord i motsats till hedersmord, är att det inte ligger 

en släkt bakom som ordinerat mordet, utan det sker oftast i stundens hetta där känslorna 

överstigit förståndet. Men det händer även att svartsjukemord är planerade, där 

gärningsmannen kan vara en svartsjuk exmake, expojkvän eller likväl den nuvarande 

partnern, som är i ett behov av kontroll, och inte klarar av att kvinnan gått vidare. 

Aftonbladets artikelserie kvinnor dödade – av sina män som visar hur 153 kvinnor, under 

2000-talet, har dött på grund utav svartsjuka och att de ville lämna eller hade lämnat sina 

män. 

     Studien visar att det uppskattningsvis sker ca 35 svartsjukemord om året, och att det 

ökar mer och mer. Det journalisterna vill få fram med den studien är att samhället måste 

sluta benämna dessa mord som en tragisk familjekonflikt, och börja se det som ett riktigt 

mord och därmed döma gärningsmannen efter det. 

 

4.4  Det moderna och traditionella samhällets inverkan 

Heimer och Sandberg menar att historiskt och globalt sett, har män ofta varit familjers 

huvudförsörjare och överhuvuden, medan övriga familjemedlemmar får försörjning och 

beskydd – i utbyte mot underordning. Vidare påpekar det att under 1900-talet växte 

starkare centralmakter och statsapparater fram, som världen runt övertog de funktioner som 

männen tidigare var i besittning av, så som upprätthållande av lag och ordning, utbildning 

med mera. Genom denna utveckling växte även många kvinnorörelser samt andra politiska 

krafter som i sin tur hjälpte att stärka respekten för kvinnors rättigheter fram. Många 

samhällen håller fortfarande kvar tanken om det traditionella samhället, där de betonar på 

familjens samt familjeöverhuvudets oberoende till staten.26 

     Genom att det traditionella samhället har moderniserats, som i Sverige, har det gjort att 

folk som invandrat möter en annan kultur och människosyn än vad de tidigare upplevt. 

Vilket gör att kvinnor som levt i ett patriarkalt samhälle i Mellanöstern, nu får möjligheten 

att leva ett annat liv.27  

 

 
26 Heimer & Sandberg (red.) (2008) s. 27 
27 Koch, Grutzky & Jarl-Åberg (2008) s. 23 
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4.4.1 Det moderna demokratiska samhället 

Det moderna demokratiidealet förknippas med två tankegångar, enligt Spång, 

medborgarnas självstyre och individers rättigheter. Den moderna demokratin bygger på att 

politisk makt utgår från folket, där medborgarna har möjligheten att påverka samt utöva 

inflytande över politiskt beslutfattande så som lagstiftning med mera. Den moderna 

demokratin handlar även om att individers och gruppers rättigheter skyddas, respekteras 

och tillgodoses i en stat.28 

     Med detta menas att man som enskild individ skall kunna påverka det samhälle man 

lever i och dess rättigheter som tillkommer, genom att välja representanter som kan utöva 

inflytande över lagstiftning, policy och beslut och sedan hålla representanterna ansvariga i 

val. För att kunna påverka, som individ, samt hålla beslutfattarna ansvariga behöver 

medborgarna en rad rättigheter, så som rösträtt, organisations-, yttrande- och mötesfrihet, 

liksom skydd för sin personliga integritet.29 

      I moderna demokratiska samhällen har alla individer rätt till utbildning, jobb, sjukvård, 

få träffa vem man vill och göra vad man vill, det vill säga rätt att få leva sitt eget liv. 

Mänskliga rättigheter är ett faktum i ett demokratiskt samhälle, som Sverige. 

 

4.4.2 Det traditionella patriarkala samhället 

I det patriarkala samhället är det familjen/släkten som fungerar som den bäst fungerande 

försäkringskassan. Hedersförtryck förekommer inom subkulturer där familjen är i centrum 

och samhället de lever i saknar ett fungerande socialt och ekonomiskt skyddsnät. För att 

släkten skall kunna upprätta denna ordning måste en orubblig lojalitet existera dem 

emellan.30 

     Enligt Långberg och Windelhed, kan patriarkala stamstrukturer jämföras med kollektiv, 

där individen är underkastad kollektivets vilja och har skyldigheter gentemot det.31 Inom 

patriarkala kulturer är kvinnans roll att ta hand om hemmet och barnen, de får ytterst sällan 

chans till vidareutbildning eller ett jobb utanför hemmet, med andra ord, de får inte bli 

oberoende. Genom kvinnans underkastelse vinner mannen fördelar i samhället. Det yttre 

tvång från gammeldags värderingar och sedvänjor gör att det bildas en motvilja mot att 

bryta sönder dessa tankesystem, vilka gynnar mord på kvinnor.32 

 
28 Spång (2005) 
29 Spång (2005), s. 9 
30 Koch, Grutzky & Jarl-Åberg (2008) s. 42 
31 Långberg & Windelhed (red.) (2005) 
32 Englund & Larsson (red.) (2004) s. 67 
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     Patriarkala samhällen, som återfinns i väst, går för det mesta ut på diktatur, medan ett 

modernt samhälle, så som Sverige, går ut på demokrati. 

 

Många inom hederskulturen, och speciellt de unga, är på ett plan mycket 

medvetna om detta och vill ut. De vill tillhöra Sverige, de vill leva i en 

demokrati, de vill ha sina mänskliga rättigheter, få välja vem de ska leva med, 

få välja utbildning, kunna klä sig som de vill, träffa dem vem de vill.33 

 

Erbjuder man en ingång till det svenska samhället och en utgång från hederskulturen 

på rätt sätt, kan många förtryckta ungdomar hoppa på tåget, och därmed förändra sitt 

liv. 

 

 
33 Koch, Grutzky & Jarl-Åberg (2008) s. 26 
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5 Metod 

Min uppsats kommer att bestå utav en kvalitativ litteraturstudie av innehållet i olika böcker 

och artiklar om hederskultur och hedersförtryck, med utgångspunkt i mordet på Fadime 

Sahindal och hur debatten kom att se ut efter detta. 

     För att få fram materialet till min uppsats har jag valt att inrikta mig på hedersmordet på 

Fadime, och den litteratur som finns om det, då jag vill få en djupare kunskap om hur 

hederskulturer kan se ut, och hur den kan krocka med det ”svenska samhället”. 

Genom att söka på orden hedersmord, Fadime, mordet på Fadime, hedersvåld har jag fått 

fram olika böcker och artiklar som jag sedan använt mig av i min uppsats. 

     Till min hjälp för att göra en kvalitativ analys har jag tagit hjälp av kapitel 9, 

”Källanalys” i Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder.34 Författarna 

menar där, att vid en källanalys kan källmaterialet skilja sig både till innehåll och till 

kvalitet, men mycket ofta är materialet i sig tillräckligt för att vi ska kunna diskutera och 

analysera det.35 De menar vidare att när man skall utföra en källanalys bör kolla upp om 

källorna är primära eller sekundära, normativa eller kognitiva, konfidentiella eller 

offentliga, för att tolkningen av källor nämligen sker i ett speciellt problemsammanhang 

som kommer att avgöra vad som är intressant.36 

     För att få en objektiv och kvalitativ analys som möjligt har jag valt att arbeta utifrån 

både böcker och artiklar om Fadime och hennes mord. Genom att ha valt dessa böcker 

önskar jag att få en större insikt i hur synen om hedersrelaterat våld såg ut innan och efter 

mordet på Fadime, och hur hedersmordet på henne förändrade debatten om hedersrelaterat 

våld i Sverige. 

 

 
34 Holme & Solvang (1997) 
35 Ibid. s. 124 
36 Ibid. s. 134 
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6 Material 

Genom att jag letat efter böcker med anknytning till orden heder, hedersmord, 

hedersdebatt och Fadime Sahindal, hittade jag några böcker som jag sedan använt till 

uppsatsen. Efter att ha letat upp böckerna gick jag igenom dem för att se vilka jag kunde 

fortsätta använda och vilka som skulle bytas ut. 

     Då jag har valt att jobbat utifrån hur debatten om hedersmord i Sverige ser ut samt vad 

som har hänt efter Fadimes död, har jag fokuserat på att hitta böcker och artiklar som är 

skrivna av svenska författare eller redaktörer. Eftersom jag vill ha en bred analys av hur 

debatten blev efter mordet på Fadime har jag använt mig av artiklar från dagstidningen 

Dagens Nyheter och kvällstidningen Aftonbladet. Varför jag valt att använda dessa två 

tidningar är för att jag vill se hur de har skrivit och skildrat debatten på olika sätt. Artikeln, 

Den stora skräcken för skillnader, var tidigare tryckt i DN, men då jag inte kunde hitta den 

därifrån valde jag att ta den från Elektra.nu istället. 

 

6.1 Mina artiklar 

6.1.1 DN 

2002-10-23 – ”Jag är stolt över att kallas kulturförrädare” 

2003-01-18 – Tystnaden om hedersmord har brutits 

2003-01-20 – Kvinnovåld är svensk kultur 

2004-01-16 – Fadimes öde väckte Sverige 

2008-04-13 – Pengar för jämställdhet frös inne 

 

6.1.2 Aftonbladet 

2002-04-04 – Fadime använde sin frihet 

2002-02-19 – ”Jag önskar att jag vore död så jag slapp detta” 

2002-02-19 – ”Jag sa att hon fick välja vilken kusin hon ville gifta sig med” 

2002-03-15 – Våldet mot kvinnor är problemet 

2004-01-21 – Sahlin två år efter Fadime-mordet: Få förnekar hedersvåld 

2006-01-18 – Fadime ville bestämma över sitt eget liv 

2008-02-23 – Regeringen stärker stödet till brottsoffer 

 

6.1.3 Elektra.nu 

2002-03-06 Den stora skräcken för skillnader 
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7 Resultatredovisning och analys 

7.1 Varför dog Fadime 

När Fadime höll sitt tal om hedersrelaterat våld till riksdagen november 2001, blev det 

kulmen för hennes familj och släkt. De hade tidigare hotat henne, att om hon inte slutade 

upp med sitt ”västerländska” beteende och följde de riktlinjer de satt upp för henne skulle 

de straffa henne, men nu gick hon ut offentligt och pratade om de hot hon i ”hederns” 

namn var utsatt för av sin familj och släkt.37 

     Fadime som vill gå sin egen väg, utbilda sig och leva det ”fria” livet som erbjöds här i 

Sverige, gick emot det traditionella synsättet som hennes föräldrar levde efter. 

När hennes pappa sedan kom på henne med Patrik, hennes pojkvän, började hoten och 

misshandeln trappas upp. Genom att själv välja sin partner framför familjen hotade Fadime 

hela det traditionella patriarkala samhället. När hon sedan ignorerade sin familjs önskan att 

sluta träffa Patrik och polisanmälde hoten samt vände sig till massmedia var katastrofen ett 

faktum.38 

     Fadime blev nu ett hot mot hela den kurdiska gruppen, speciellt mot den del av dem 

som slutit sig inåt och som vänder sig bakåt, mot det gamla landet.39 Hennes fars anseende 

var nu borta och han krävdes, av sina medsläktingar, att försvara sin heder.    

     Straffet för att Fadime hade trätt fram i tv och berättat om familjens hot och våld mot 

henne blev hårt. Hon dödades för att hon själv ville bestämma över sitt liv, men också för 

att hon hade modet att ge hederskulturen ett ansikte.40 

     Även om Fadime visste vilka krafter hon satte sig upp emot, och att hon levde i 

konstant fara, gav hon aldrig upp. Hon ville visa politikerna vad de stod inför och vad de 

behövde göra för att förhindra att hedersrelaterat våld sker. Fadime avslutade sitt tal till 

riksdagen med orden; 

 

Jag har valt att berätta min historia för er här i dag i förhoppning om att det 

kan hjälpa andra invandrartjejer, så att inte fler behöver gå igenom det jag har 

fått göra. Om alla drar sitt strå till stacken behöver sånt här inte upprepas. 

Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för 

varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv man önskar sig. Men 

 
37 Eriksson (2004) 
38 Kadhammar (2002) s. 3 
39 Ibid. s. 2 
40 Larsson (2006) 
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Tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte 

vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem.41 

 

Genom sitt mod att stå upp för hedersförtrycket blev Fadime en martyr samt en symbol för 

unga kvinnor, främst från Mellanöstern som växer upp med värderingar om sexualitet, 

parrelationer och individuell frihet som inte stämmer med familjens inställning till dessa 

frågor, som vill ta kommandot över sina egna liv.42 

 

7.2 Hur blev debatten efter Fadimes död 

Debatten om hedersmord var inte främmande i Sverige, men den intensifierades avsevärt 

efter mordet på Fadime Sahindal, där mordet gav upphov till en rad artiklar samt inslag i 

massmedierna på både nationell och internationell nivå. Debatten som uppkom med dessa 

artiklar och inslag som grund utvecklades snabbt till att handla om huruvida mordet hade 

kulturella företecken eller inte, och om man kunde betrakta det som ett hedersmord eller 

inte.43 Samtidigt som den genomsyrades av ”vi” och ”dem”-tänkandet, under hela den 

intensiva perioden efter mordet. 

     Dagarna efter mordet på Fadime började svenska politiker, krönikörer och kurdiska 

talesmän uttala sig om mordet, där det målades upp en svartvit bild som ställde det svenska 

fria och icke-patriarkala samhället mot de ”andras” patriarkaliska och ofria samhällena.44 

De debattörer som gav sig in i debatten kunde inte komma överens om hur man skulle 

förklara mordet på Fadime Sahindal, och vilken relevans kulturbegreppet hade i detta. 

 

7.2.1 Klart vi kan tala om kulturskillnader 

Tolkningarna av Fadimes mord utmynnade, enligt debattören Mikael Kurkiala som var 

bland de första att ge ut ett debattinlägg, ut i två olika poler. Den ena utgjorde en 

partikularistisk psykologiserande tolkning som framställde mördaren, Fadimes far, som 

sjuk, dels en generaliserande tolkning, som sökte förklaringen i allmänna samhälleliga 

strukturer, så som manlig dominans, bristande integration, patriarkat, och politisk och 

ekonomisk ojämlikhet.45 

 

 
41 Fadime Sahindal (2001-11-20) 
42 Kihlström (2003) s. 1 
43 Öhlander (red.) (2005) s. 93 
44 Larsson & Englund (red.) (2004) s. 21 
45 Kurkiala (2002) s. 1 
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 Dessa tolkningar varnade för ”kulturalistisk” tolkning som skulle förlägga 

förklaringen av tragedin till inneboende egenskaper i den kurdiska kulturen. 

Ambivalensen har alltid varit påtaglig.46 

 

Kurkiala, som är fil. Dr i kulturantropologi vid Uppsala universitet och Lunds Universitet, 

skrev i sitt debattinlägg om den stora skräcken för skillnader, där han tog upp hur 

vänsterdebattörer och kurdiska talesmän talade om att mordet inte hade något med kultur 

att göra och avfärdade alla kulturella förklaringar som nonsens eller ren rasism.47 Kurkiala 

som går emot trenden i samhället som reducerar kultur till ”estetiska ytfenomen” och 

kulturella skillnader till ”tunn fernissa över en homogen mänsklighet”, ser denna rädsla för 

kulturella skillnader som en strategi mot synen på kulturell och etnisk identitet som något 

vi bär på istället för något som vi konstruerar i mötet med andra. Kurkiala menar att en 

sådan syn kan leda till kulturell essentialism eller till och med rasism.48 

     Vad Kurkiala avser, är att för honom är kultur ett centralt begrepp i förståelsen av 

mordet, och genom att studera logiken bakom handlingar, kan man förstå varför handlingar 

utförts samt vilka värderingar de kan vara uttryck för. Där bruket av kulturbegreppet då 

skulle kunna tillföra något av värde till debatten om mordet på Fadime. Vad han vidare 

försöker få fram är att när en handling ska betraktas som kulturbetingad, måste den kunna 

legitimeras utifrån vedertagna normer. Det vill säga att kultur blir något som sammanfaller 

med etnicitet. 

     Det han slutligen ville få fram med sitt debattinlägg var att Fadime Sahindal, som var 

insocialiserad i en viss kulturmiljö, var kapabel till att analysera kritiskt, och hade man 

tagit hennes egen analys av sin situation på allvar hade hon kanske levt idag.49 Samt att 

man inte ska sluta tala om kulturella skillnader bara för att det skulle kunna utnyttjas av 

rasister.50 

     Haideh Daragahi följer Kurkialas spår, då hon anförs i artikeln, Jag är stolt över att 

kallas kulturförrädare, att det är självklart att de fasansfulla hedersmorden är kulturellt 

betingade och att hon ser dem som den mest extrema följden av de kvinnofientliga 

 
46 Ibid. 
47 Mikael Kurkiala enligt Öhlander (red.) (2005) s. 94-95 
48 Kurkiala (2002) s. 1 
49 Mikael Kurkiala enligt Öhlander (red.) (2005) s. 98 
50 Ibid. s 104 
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värderingar som fortfarande råder inom de kulturer som dominerar i Mellanöstern och i 

delar av Afrika och Sydamerika.51 Hon säger; 

 

Både Pela Atroshi och Fadime Sahindal dog därför att de vägrade att 

acceptera att männen i deras familjer tog sig rätten att kontrollera deras 

kroppar och deras sexualitet. Och jag tycker att de svenska feministerna är 

fega som av rädsla för att bli kallade rasister låter bli att höja rösten och 

fördöma den kulturella röta som årligen dödar tusentals och dagligen plågar 

miljontals unga kvinnor i världen.52 

 

Hon anser vidare att både Jan Guillou och Kurdo Baksi är blinda, då den ena menar att det 

är rasism att leta efter kulturella motiv till hedersmord, och den andra att orsakerna till att 

Pela och Fadime mördades inte ska sökas i den kurdiska kulturen utan i det globala, 

förhatliga kvinnoförtrycket som finns runtom i världen.53 

 

Männen plågade och dödade dessa flickor med stöd av den patriarkala kultur 

som i tusentalsår har härskat i Mellanöstern, och ingen kan få mig att tycka 

denna kultur är lika mycket värd som till exempel den som numera råder här i 

Sverige.54 

 

Men hon för ytterligare på tal att det givetvis inte är svenskheten eller de nordiska generna 

som gjort att den dominerande kulturen i Sverige är bättre när det gäller kvinnors 

rättigheter, utan att kvinnorörelserna varit mer framgångsrika då demokratin slog igenom 

här tidigare. Daragahi avslutar med att det är viktigt att veta att kulturer förändras hela 

tiden, och även om det finns rester av ett patriarkalt tänkande i det svenska samhället ska 

Sverige ha beröm för sin strävan efter jämställdhet.55 

 

7.2.2 Det handlar om patriarkala strukturer     

En annan debattör som gav sig in i debatten och motsatte sig det Kurkiala tidigare sagt, var 

Moa Matthis. Hon började sitt inlägg i artikeln Patriarkatet styr Sverige, med att mordet 

 
51 Svensson (2002) s. 1 
52 Haideh Daragahi enligt Svensson (2002) s. 1 
53 Svensson (2002) s. 1 
54 Haideh Daragahi enligt Svensson (2002) s. 1 
55 Svensson (2002) s. 1 
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hade ägt rum i Sverige, i en svensk verklighet, och begåtts av en man som levt det mesta av 

sitt vuxna liv i Sverige. Därför skulle han även dömas och straffas för det enligt svensk 

lagstiftning.56 På denna punkt var hon nog inte ensam om sina åsikter, men däremot gick 

hennes och Kurkialas åsikter isär när det gällde hur man skulle förklara mordet. Medan 

Kurkiala anser att kulturbegreppet är centralt när man talar om hedersmord, och Fadimes 

död, tror Matthis; 

 

Att det på kort sikt är bra att ”debattörer som Kurkiala med enkla medel men 

med forskarens auktoritet fördömer den ‘kurdiska kulturens’ verkningar i 

Sverige”.57 

 

Anledningen till att Matthis anser detta, är att det underlättar det politiska arbetet med att 

stödja kvinnojourer, som i sin tur omöjliggör för domstolarna att tala om förmildrande 

kulturella omständigheter för våldtäkter, hustrumisshandel samt hedersrelaterat våld.58 

     Men hon ser ändå att Kurkialas argument under långsiktiga termer inte kommer att 

fungera. 

 

Oavsett Kurkialas intentioner slår man in på en poltitisk farlig väg när man 

börjar diskutera brott i termer av ”kulturskillnader” eller andra diffust 

vetenskapliga begrepp som skiftar genom historien. Syftet är att avskilja 

brottslingen från en föreställd gemenskap och därmed förlägga den brottsliga 

dynamiken någon annanstans.59 

 

Det Matthis menar är att begreppet ”kulturskillnader” presenteras som diffust, och som gör 

att brottslingarna ställs utanför en gemenskap. Det vill säga att om man bedömer att 

särskilda brott inte hör hemma i en viss gemenskaps kultur leder det till att de personer 

som utför dessa brott då ställs utanför denna gemenskap.60 Detta är något som Matthis 

motsätter sig för, då hon säger; 

 

 
56 Moa Matthis enligt Öhlander (red.) (2005) s. 99 
57 Moa Matthis enligt Öhlander (red.) (2005) s. 99 
58 Öhlander (red.) (2005) s. 99 
59 Moa Matthis enligt Öhlander (red.) (2005) s. 100 
60 Öhlander (red.) (2005) s. 100 
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Vare sig Rahmi Sahindal hade fötts i Kurdistan, på månen eller i USA måste 

man utgå från att de värderingar som låg till grund för hans handlingar i dag 

är en oavskiljbar del av den svenska kulturen.61 

 

Hon menar att det som händer i Sverige måste betraktas som en del av den svenska 

kulturen, vilket även gäller de värderingar som drev Rahmi Sahindal att döda sin dotter. 

Samt att när Kurkiala förlägger problemet till den kurdiska kulturen, som i sin tur 

framställs som ett främmande föremål i den svenska verkligheten fråntar han sig verktyg 

för en förändring. Med det menar hon att vi kan lagstifta mot mord, men att vi aldrig 

kommer att kunna förbjuda kurdisk kultur, även om vi skulle vilja det. Men att vi däremot 

aldrig ska tveka att lyfta fram de patriarkala strukturerna som stämplat det svenska 

samhället.62 

     Sammanfattningsvis kan man säga att Matthis menar att vi inte ska tala om kulturella 

skillnader, utan istället lyfta fram patriarkala strukturer som det relevanta begreppet bakom 

Fadimes mord. Genom att använda sig av patriarkala strukturer som begrepp kan man 

lättare sträva efter förändring än att använda sig av kulturella skillnader. 

      Andra som följer samma spår såsom Matthis, är författarna till artikeln, Våldet mot 

kvinnor är problemet, som menar att, de som talar om hedersmord som kultur är blinda för 

svenska patriarkala strukturer och förklarar överlägset kvinnoförtryck som ”kulturella 

drag” hos invandrargrupper.63 Vilket då är kulturrasism menar forskarna Paulina de los 

Reyes, Susanne Johansson, Wuokko Knocke, Irene Molina och Diana Mulinari. De skriver 

vidare; 

 

Att tro att det finns olika kulturer, en för den inhemska befolkningen och andra 

för de invandrade befolkningarna är att förneka att invandringen ändrar den 

kulturella verkligheten i ett samhälle, och att det vore trångsynt att tro att 

denna långa och etniskt mångfacetterade närvaro inte satt några som helst 

spår i de sociala relationer som genomsyrar dagens svenska samhälle.64 

 

 
61 Moa Matthis enligt Öhlander (red.) (2005) s. 100 
62 Öhlander (red.) (2005) s. 101 
63 de los Reyes (red.) 2002) s. 1 
64 Ibid. s. 3 
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De för vidare att den som har en kulturreduktionistisk syn på kvinnoförtryck, medger till 

en viss del att det finns invandrade personer i samhället, men att den enda plats som de 

erbjuds är som bärare av ”hemlandskulturer”.65 

 

7.3 Vad har hänt efter debatten om Fadime 

Efter Fadimes död har det offentliga samtalet i Sverige skiftat skepnad. De mediala rum 

som i vanliga fall brukar befolkas av landets åsikts- och expertelit, påfallande många 

medelålders och helsvenska män, har blivit långt mer mångfacetterade.66 

     Genom Fadimes mord har tystnaden om hedersrelaterat våld brutits. Det vill säga att 

många unga invandrartjejer har fått mod att reagera, de vågar berätta om sin verklighet, 

samt ta sig den självklara rätten att besluta över sitt eget liv och leva som andra, och 

företrädare för invandrarorganisationer får nu äntligen komma till tals.67 Förtrycket av 

utsatta flickor har nu blivit en politisk fråga, där samhället måste ta sitt ansvar i 

integrationsfrågan. Fadime själv såg integration som en väg ut ur hederskulturen; 

 

Hade samhället tagit sitt ansvar och hjälpt mina föräldrar att bli mer delaktiga 

i det svenska samhället så hade kanske detta kunnat undvikas.68 

 

Genom att hedersrelaterat våld kom upp på agendan efter Fadimes mord, har fler och fler 

fall av hedersförtryck uppmärksammats; 

 Februari 2002 

17-åring ville leva som en vanlig svensk tonåring – hotades till döds och brändes 

med glödgad gaffel. Pappan och brodern dömdes till 1,5 års fängelse för 

misshandel och grovt olaga hot. 

 September 2002 

19-årig flicka förs utomlands för att tvångsgiftas. Föräldrarna döms till två 

månaders fängelse och två bröder till fängelse i en månad. 

 Januari 2003 

En 20-årig svensk levde ett struligt liv med narkotika. Han hittades ihjälbränd i 

irakiska Kurdistan där han firat jul med sin familj. Polisen inledde en 

 
65 de los Reyes (red.) (2002) s. 3 
66 ÅP (2002) s. 1 
67 Ibid.  
68 Fadime Sahindal (2001) 
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förundersökning och misstänkte att mannen mördats. Familjen hävdar att det var 

självmord. 

 Februari 2003 

  17-årig flicka blev kär i fel man – besköts av sin bror. Brodern och en kamrat till 

honom dömdes till fängelse i tre år. 

 Sommaren 2003 

Ung kvinna bröt mot ”heders”-kodexen, vittnade mot sin släkting och mördades. 

 Oktober 2003 

17-årig flicka pratade med pojkar – fick stryk av pappan, som senare dömdes till 

sex månaders fängelse. 

 November 2003 

17-årig flicka ville leva västerländskt, misshandlades och låstes in, hoppade från 

tredje våningen och blev förlamad. Föräldrarna fick 1,5 års fängelse. 

 April 2004 

Asylsökande kvinna misshandlades och dödshotades av sin pappa som dömdes till 

tio månaders fängelse. Dottern utvisades till hemlandet, trots att hon hävdade att det 

var släkten som utfärdat ”dödsstraffet”. 

 Sommaren 2004 

24-årig kvinna ville skiljas – mördades med 39 knivhugg. Släkten ville att polisen 

skulle ta spermaprov på kroppen för att se om kvinnan varit otrogen. 

 Augusti 2004 

Kvinna skilde sig från våldsam man – pressades av släkten, tog sitt och barnens liv. 

Men att uppmana någon till självmord är enligt svensk lag inte brottsligt och 

ärendet är därför avslutat. 

 November 2005 

20-årige Abbas blev kär i familjeflicka – torterades och mördades för sin kärlek. 

 December 2005 

En 56-årig man dömdes till tio års fängelse för att i två års tid våldtagit sin, när 

övergreppen började, 15-årige brorsdotter analt vid över 200 tillfällen. Flickan 

vågade inte berätta om övergreppen för familjen, trodde att de då skulle skada eller 

döda henne. 
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 Januari 2006 

Pappa döms till fyra års fängelse för grov våldtäkt för att i straffande syfte ha 

spärrat in, hotat och utsatt sin 16-åriga dotter för sexuellt kränkande handlingar. 

 Januari 2006 

59-årig man från Norrköping häktas misstänkt för att i maj 2001 i Irak ha deltagit i 

mordet på sin 13-åriga brorsdotter som föranleddes av att hon åkt bil med en 

grannpojke.69 

 

Kommunerna har därför blivit tvungna att öppna upp fler skyddade hem. För att kunna 

underhålla dessa hem måste samhället gå in som stöd, både socialt och ekonomiskt. 

 

7.4 Vad gör man för att förhindra hedersrelaterat våld 

Människor som utsatts för brott ska känna att samhället står på deras sida, skriver 

justitieministern Beatrice Ask i sin debattartikel, Regeringen stärker stödet till 

brottsoffer.70 Med det menar hon, att det handlar om allt från det bemötande man får när 

man anmäler ett brott, till att inte behöva se eller möta gärningsmannen innan man ska in 

en rättssal. 

     Hon skriver vidare att brottoffrens rättigheter måste stärkas av många anledningar, 

varav en är att rättsväsendet endast fungerar om brottsoffren vågar att berätta om det de 

utsatts för.71 

     Efter Fadimes mord reagerade samhället snabbt. Man avsatte skattepengar för att bygga 

upp särskilda verksamheter som riktades till unga utsatta flickor från hedersrelaterade 

miljöer.72 

     Under åren 2004-2006 fattade regeringen beslut om att avsätta 100 miljoner kronor till 

skyddat boende för flickor och unga kvinnor som riskerade att utsättas för hedersrelaterat 

våld.73 Under 2007 anslog regeringen att 400 miljoner skulle gå till jämställdhetsprojekt, 

men än så länge 148 miljoner betalats ut av de 400, där 100 miljoner gått till kommuner 

och landsting för jämställdhetsintegrering, 15 miljoner till länsstyrelserna för insatser mot 

hedersrelaterat våld, 6 miljoner till Rikspolisstyrelsen för att motverka mäns våld mot 

 
69 Larsson (2006)s. 2-3 
70 Ask (2008) s. 1 
71 Ibid. s. 3 
72 Carlshamre (2003) s. 1 
73 TT (2004) s. 1 
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kvinnor, 3,5 miljoner till Socialstyrelsen för en virtuell ungdomsmottagning och 3,4 

miljoner till Ungdomsstyrelsen för insatser mot hedersrelaterat våld. 

      Socialdemokraternas talesperson i jämställdhetsfrågor, Claes Borgström, anser att detta 

inte är okej; 

 

Det är uppseendeväckande fantasilöst av regeringen att inte lyckas hitta 

lämpliga projekt att satsa pengar på. Det är synd att så mycket pengar är 

oanvända när jämställdhetsrådet är så otroligt viktigt.74 

 

Integrations- och jämställdhetsdepartementets statssekreterare, Christer Hallerby, 

förklarar att departementen haft en stor arbetsbelastning och att de inte haft 

kapaciteten att hantera så många projekt under det första året, samt att varje satsning 

måste kvalitetsgranskas ordentligt och att det tar en hel del resurser.  

Hallerby håller med Borgström till en viss del, då han säger; 

 

Visst kunde vi säkert haft mer fantasi men det är inte så att vi har saknat idéer. 

Men att skicka ut pengar utan att kvalitetssäkra dem vore ett oansvarigt slöseri 

med skattemedel.75 

 

Hallerby fortsätter vidare och förklarar att anslaget på 400 miljoner är årligt återkommande 

och att det kommer att komma nya pengar. Borgström menar, i sin tur att förtroendet för 

regeringens jämställdhetsarbete har skadats, då han säger; 

 

Signalen blir ju att det inte behövs några pengar till det här området. De som 

tror att det inte finns något problem med jämställdhet får vatten på sin kvarn.76 

 

Debattörerna i boken, Debatten om hedersmord – Feminism eller rasism, fick i uppdrag att 

ge egna förslag till hur man kan förhindra hedersrelaterat våld, för att få medverka i boken. 

Här följer några av dem; 

 

 
74 TT (2008) s. 1 
75 Ibid. s. 1 
76 TT (2008) s. 2 
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 Inför öronmärkta statliga resurser för kvinnojourer och insatser mot våld och 

kvinnor. 

 Tilldela mer pengar till ideella organisationer för att hjälpa enskilda kvinnor så att 

de kan erbjudas ett konkret och hållbart skydd i en utsatt situation. En trygg 

struktur måste skapas så att hotade kvinnor tas på allvar. 

 Tydligare rättskipning och framför allt skärpt praxis när det gäller våld och 

övergrepp mot kvinnor. Samhället måste tydligt markera var det står när det gäller 

övergrepp och våld mot kvinnor oavsett bakgrund. 

 De politiska partierna måste avkrävas ansvar för att frågor om könsroller, 

kvinnoförtryck och sexualiserat våld formuleras tydligare i den politiska debatten. 

Detta kräver ett handlingsprogram både i Sverige och internationellt. 

 Satsa resurser på ökad forskning och ökad kunskap om det sexualiserade våldets 

dynamik – hur våldet förkroppsligas på olika platser och inom olika rumsliga 

sammanhang. Vi behöver ökad kunskap om hur kulturella skillnader skapar olika 

förhållningssätt som legitimerar kvinnoförtryck och rättfärdigar välfärdsstatens 

passivitet. 

 Undervisa redan i grundskolan om jämställdhet, feminism och antirasism. 

 Invandrarorganisationer bör behandlas som alla andra svenska organisationer. 

Riksförbund som inte har en jämställdhetspolicy ska inte få statliga 

verksamhetsbidrag.77 

 

 
77 Larsson, Englund (red.) (2004) s. 130-133 
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8 Diskussion och slutsatser 

Kan jag förstå hedersmord? Nej det kommer ja nog aldrig kunna göra, jag kan förstå 

skeendet men inte resultatet av det. Jag som är uppvuxen inom ett västerländskt 

sekulariserat samhälle kommer nog aldrig komma till insikt om hur man kan gå så långt 

som till att mörda, hota, misshandla sitt eget barn eller syster bara för att behålla sin familjs 

heder. Jag kommer nog aldrig förstå hur en familjs heder sitter mellan kvinnans ben. De 

starka släktbanden som finns inom en del kulturer kommer jag nog aldrig begripa, där en 

familjs privata angelägenheter angår hela släkten.  

     Vad är det inom dessa kulturer eller samhällen som gör att hedern är något man skall 

eftersträva hela tiden, och som är fokuset i allt en familjemedlem gör. Är det för att de är 

rädda för förändring och att tappa kontrollen? Kan det vara för att de kommer från mindre 

byar där patriarkala strukturer fortfarande råder, och de vet inte bättre? 

    Ja, frågorna är många, men om det finns svar på dem alla kan inte jag säga, men man 

kan kanske hitta en förklaring och förståelse för dem. 

     Genom att Fadime Sahindal höll sitt tal till riksdagen, öppnade hon upp dörren till en 

värld som vi i Sverige tidigare varit ovetandes om. Hon visade vad många flickor går 

igenom med sina familjer, och vad hon själv gick igenom. Hon avslutade sitt tal med att 

säga; vänd dem inte ryggen, men vem skyddade Fadime? Hon av alla, visade sitt mod och 

vågade kämpa för en förändring, men vart var hennes räddning? 

     Det var inte förrän hon sköts till döds av sin egen far, som det började hända saker. Vi, 

det svenska folket, kunde nu inte bara sitta still och titta på utan vi behövde agera. Tyvärr 

krävdes ett hedersmord för att vi skulle göra det, men jag tror att Fadimes öde var att skapa 

förändring, och det gjorde hon. Hon var som historiens Robin Hood, men i kvinnlig 

skepnad. 

     Fadime vågade stå emot förtryckningarna från sin familj och släkt, hon valde att gå sin 

egen väg mot sin egen bestämda framtid. Allt för att bli lycklig och fri. Men är det just det 

som krävs för att få vara lycklig? Att underställa sig sin familjs auktoritet och ställa deras 

lycka framför sin egen. Är det verkligen rätt att få kräva det. Jag personligen tycker inte 

det, jag anser att man ska älska sin näste så som man själv vill bli älskad, och med det 

menar jag att man även ska respektera den andre för den person den är, och allt som 

tillkommer med det. Jag tror absolut att inte man alltid gillar vad man får, men det betyder 

inte att man skulle gå så långt som att hota eller misshandla någon för det. 
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     Efter Fadimes död blåste en debatt upp om huruvida hedersmord har med kultur att göra 

eller inte. Många olika debattörer gav sig in leken och alla försökte få fram just sin 

ståndpunkt. En av dem var Kurkiala som menade att kultur var ett centralt begrepp i 

förståelsen av mordet, samt att man ska inte tala om kulturella skillnader enbart för att det 

kan utnyttjas av rasister, och hade man tagit Fadimes situation på allvar så hade hon kanske 

levt idag. Jag håller med Kurkiala till en viss del, då jag själv anser att man ibland måste 

rucka lite på gamla föreställningar och skapa lite kaos för att kunna skapa en förändring, 

och att vi inte kan sluta prata om kulturella skillnader för rädsla över att det kan utnyttjas 

av rasister. Vill man skapa förändringar måste man gå in på djupet och ge sitt yttersta, och 

då får inte ens rädsla stå i vägen. Även om Kurkialas synpunkter är intressanta och till en 

viss del sanna, anser jag att Matthis synpunkter är viktigare att få fram. 

     Matthis gick mot Kurkialas synpunkt, då hon ansåg att vi inte ska tala om kulturella 

skillnader, utan att det hela handlar om patriarkala strukturer, och att det är där problemen 

ligger. Jag förstår hennes synpunkt och håller med henne då hon menade att mordet skedde 

i Sverige och skall därefter dömas och straffas enligt svensk lagstiftning. I den punkten 

tycker jag att man inte kan ta in kulturen, då det kan ge förmildrande omständigheter, och 

det är fel enligt mig. Har man flyttat till Sverige och bor i det svenska samhället skall man 

även leva efter den svenska lagstiftningen, och därmed dömas efter den med. 

     Förstår även hennes synpunkt med att det är lättare att sträva efter förändring om man 

använder sig av patriarkala strukturer som begrepp än kulturella skillnader. Där håller jag 

med Matthis, då jag personligen anser att det kan vara lättare att få in förändring inom 

patriarkala strukturer genom att integrera familjerna med det svenska samhället än att tala 

om kulturella skillnader. 

     Jag är lite splittrad mellan dessa två ståndpunkter då jag tycker att båda har rätt mer 

eller mindre, men jag anser även att man inte enbart ska tala om antingen kulturella 

skillnader eller patriarkala strukturer, då de går ihop och påverkar varandra hela tiden. 

Självklart finns det kulturella skillnader om man skall jämföra den kurdiska kulturen med 

den svenska, det är jag nog inte ensam om att tycka. Men det är inte enbart inom den 

kurdiska kulturen som det finns patriarkala strukturer. För inte så länge sedan var även det 

svenska samhället byggd på patriarkala strukturer, men det har luckrats upp mer och mer 

genom arbetet med jämställdhet. 

     När man ska tala om kulturella skillnader så måste man först och främst se varifrån 

familjerna kommer, om det är från en liten by i bergen eller en storstad där samhället gått 

ifrån det traditionella samhället och blivit mer moderniserat, likväl vilken rätt och syn 
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kvinnliga individer har från sina familjer, därefter kan man börja tala om kulturella 

skillnader, och om man kan föra in det begreppet när man talar om mordet på Fadime 

Sahindal. 

     Genom att Fadime gav Sverige ett ansikte till vad hedersrelaterat våld kan innebära har 

allt fler unga kvinnor vågat ta modet och lämna sina familjer och det förtryck de utsatts för. 

Fadime ville nå förändring genom sitt framträdande i pressen, och det lyckades hon med. 

Även om hon inte själv blev räddad från hedersförtrycket så har hennes mod gjort så att 

många andra tjejer har blivit räddade och äntligen kunnat ta kommandot över sina liv. 

     Eftersom det är många flickor som vågat ta steget och lämnat sina familjer behövs det 

fler skyddade hem, och för att få dessa hem att fungera måste kommunerna få hjälp av 

staten, genom att få bidrag så att dessa flickor får det skydd de behöver, men eftersom 

staten ligger efter med det de lovade för fyra-fem år sedan, har tyvärr inte alla tjejer kunnat 

få den hjälp de behöver. Detta tycker jag är fel, har regeringen lovat att man ska lägga ut 

pengar för hedersrelaterat våld skall man även hålla det. 

     Att jämställdhetsdepartementet haft dålig fantasi, för att hitta projekt där de kan bidra 

med pengar, är bara en dålig ursäkt enligt mig. Varför inte då lägga ut mer pengar på de 

projekt de redan tillhandahåller? Medan de sitter på en massa skattepengar som skulle 

kunna göra en massa nytta för samhällets medborgare skyller de på dålig fantasi, nej den 

historien håller inte i längden. Även om det kommer att komma mer pengar, så tycker jag 

att de helt enkelt får prioritera bättre och se vart det behövs mest pengar och sedan ta det 

därefter. 

     Hedersmord behöver inte alltid handla om våldet mellan en far och hans dotter/son, 

utan kan även handla om hur två familjer kan råka komma i konflikt där ett arrangerat 

äktenskap kan ha gått snett och att man nu börjar döda en efter en i familjerna, och det så 

kallade uttrycket öga för öga, tand för tand, tillämpas. Men mordet på Fadime Sahindal 

var ett rent hedersmord, där hennes far dräpte henne om livet för sin heders skull. 

     Fadime Sahindal vågade stå upp mot hedersförtrycket och ge det ett ansikte för oss i 

Sverige, och nu måste vi föra hennes kamp vidare. Låt inte Fadimes död ha skett förgäves. 
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8.1 Besvarande av frågeställningar 

 Varför blev pressen intresserade av just Fadimes död? 

 

Fadime Sahindal visade ett stort mod när hon 1998 gick ut i pressen och gav Sverige ett 

ansikte till hur hedersrelaterat våld kunde se ut och innebära. Efter att hon offentligt 

berättat om sin hemsituation trappades hennes fars och brors våld mot henne upp, men 

Fadime gav aldrig upp. Hon hade ett mål och det var att föra kampen mot 

hedersförtryck vidare och in det svenska samhället, och den svenska kulturen. 

     Fadime ville att Sveriges politiker skulle uppmärksamma ”heders”-begreppet som 

tillämpades inom den kurdiska kulturen här i Sverige, och börja göra något åt det. För 

att hon skulle kunna göra det var hon tvungen att gå ut i svensk press och visa Sverige 

vad som skedde runt om dem. 

 

 Vad kom debatten att handla om efter mordet på Fadime? 

 

Debatten som kom efter Fadimes död utmynnade i två olika poler, den ena handlade 

om kulturella skillnader, där den kurdiska kulturen var orsaken till mordet. Den andra 

handlade om patriarkala strukturer, och att kvinnoförtrycket då skulle vara den 

bakomliggande faktorn. 

     Många olika debattörer gav sig in i debatten och framförde sina åsikter om hur man 

skulle definiera hedersmordet Fadime. De mest framstående debattörerna var Kurkiala 

som ansåg att mordet handlande om kulturella skillnader, samt Matthis som hävdade 

att det hela handlade om patriarkala strukturer, där mäns förtryck mot kvinnor var den 

avgörande faktorn. 

 

 Vad har förändrats sedan Fadimes död? 

 

Fadimes mod att stå upp mot hedersförtryck har resulterat i att hedersrelaterat våld 

uppmärksammats mer och mer, och att allt fler unga kvinnor nu vågar bryta upp från 

sina familjer och det hedersförtryck de utsätts för, och äntligen kunna ta kommandot 

över sina liv. Uppskattningsvis är det ca 2000 unga kvinnor som lever under skyddad 

identitet, och som flyr från sina hemsituationer. 
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     Genom att siffrorna ökat avsevärt, och kommer troligtvis att öka ännu mer, har 

regeringen blivit tvungen att gå in med statligt bidrag till kommunerna, för att de i sin 

tur skall kunna öppna upp fler skyddade hem för kvinnor. Än så länge har inte alla 

pengar som regeringen utlovat utbetalats till kommunerna, men regeringen jobbar på 

det. 

 

8.2 De slutsatser jag kan dra av min studie är bland annat dessa 

 Mordet på Fadime Sahindal gjorde att en förändring gentemot hedersrelaterat våld 

krävdes i Sverige. 

 Fadime blev en symbol och en martyr, för unga kvinnor, genom sitt mod att stå 

emot hedersförtrycket. 

 Efter mordet på Fadime har allt fler unga kvinnor brutit upp från sina 

hemförhållanden och tagit kommandot över sina liv. 

 Debatten om Fadimes mord kom inte att handla om själva mordet utan faktorn 

bakom, om det hade med kulturella skillnader eller patriarkala strukturer att göra 

eller inte. 
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9 Sammanfattning 

Hedersrelaterat våld sker oftast i familjer med en patriarkalisk människosyn, där en familjs 

heder förknippas med kvinnans kön. Det är inte enbart familjen som utövar förtrycket, utan 

hela släkten kan stå bakom beslutet. För att en ung flicka ska utsättas för hedersförtryck 

krävs det väldigt lite. Om hon på minsta sätt beter sig illa, kommer hem några minuter för 

sent, bär fel kläder, eller agerar västerländskt kan hon bli slagen av sin far eller sina bröder. 

     Så var det för Fadime Sahindal. Hon gick mot sin pappas och släkts önskan om att följa 

deras riktlinjer och valde istället sin egen väg och gick ut i media och berättade för det 

svenska folket om det hedersvåld hon utsatts för.     

     Fadime Sahindal var en modig tjej som gjorde allt för att Sveriges politiker skulle inse 

allvaret med hedersrelaterat våld. När hon sedan dödades av sin far blossade en stor debatt 

upp, som utmynnade i två olika sidor, där de genom sina ståndpunkter försökte få klarhet 

till varför mordet skedde och vad som var den bakomliggande faktorn. Den ena sidan, med 

Kurkiala i spetsen, talade om kulturella skillnader, och som menade att kultur var ett 

centralt begrepp i förståelsen av mordet, samt att man inte skall sluta tala om kulturella 

skillnader för rädslan över att det kan utnyttjas av rasister. Den andra sidan, med Matthis i 

framledet, menade att mordet ägde rum i Sverige och skulle därför dömas efter den 

svenska lagstiftningen, och att faktorn bakom mordet inte var kulturen utan patriarkala 

strukturer. Hon menade vidare, att genom att använda sig av patriarkala strukturer kan man 

lättare sträva efter förändring än att använda sig av kulturella skillnader. 

     Efter Fadimes död har allt fler fall av hedersförtryck uppmärksammats och allt fler unga 

kvinnor har tagit modet att gå mot sina familjer och det förtryck de utsatts för. Genom att 

allt fler unga kvinnor söker skyddade hem, har regeringen fått gått in med pengar till 

kommunerna så att de i sin tur kan underhålla de redan existerande hemmen, samt starta 

upp fler skyddade hem för misshandlade kvinnor. 

    Fadime Sahindal skapade historia med sitt öde, och som hon önskat, skapade hon en 

förändring i Sverige. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 

Fadimes tal till riksdagen 
Mitt namn är Fadime och jag är 25 år gammal. Jag har blivit inbjuden hit idag för att 

berätta om mina erfarenheter av hur det kan vara att leva som utländsk tjej i Sverige, med 

dess lagar, seder och kultur. Hur svårt det är att balansera mellan familjens krav och 

förväntningar och det svenska samhället som står för helt andra värden och synsätt. 

     Jag har tänkt dela med mig av mina upplevelser och hoppas att ni genom dem får 

förståelse och kunskap och hur utsatta invandrartjejer kan vara. Det är inte min avsikt att 

peka ut någon syndabock utan jag vill hjälpa er att förstå hur och varför konflikter som 

dessa kan uppstå, både ur min egen synvinkel och min familjs. 

     Men jag vill börja med att poängtera att kvinnoförtryck inte endast drabbar flickor från 

Mellanöstern utan att detta förekommer även bland många andra familjer, från andra delar 

av världen. 

 

Jag föddes i en liten by nära staden Elbistan i den kurdiska delen av Turkiet. Mina 

föräldrar ägde mark och försörjde sig på lantbruk och djurskötsel, vilket vi i familjen 

arbetade gemensamt med, sida vid sida. Vi var en enda stor och lycklig familj med klara 

roller och uppgifter. Visserligen hade vi inget materiellt överflöd men vi hade en varm 

gemenskap. 

     När jag var sju år gammal flyttade vi till Sverige, av ekonomiska skäl. Till en början var 

allt frid och fröjd men ju äldre jag blev, desto mer förbud började mina föräldrar sätta upp. 

De första tecknen jag märkte var att jag inte längre fick leka med mina svenska kamrater, 

eller delta i aktiviteter utanför skolan. Jag skulle gå direkt hem och hjälpa min mor med 

hushållsbestyren och uppfostras till en fin flicka. 

    Mina föräldrars syn på skolan var att det var bra om jag kunde lära mig att läsa och 

skriva för att bli deras länk ut i det svenska samhället eftersom de själva var analfabeter. 

Men några högre studier än så ansåg de inte att jag behövde. Man behöver ingen utbildning 

för att ta hand om man och barn. 

    När jag kom upp i tonåren ville mina föräldrar att jag skulle åka ner till Turkiet och gifta 

mig med någon av mina kusiner, precis som mina äldre systrar hade gjort. Jag vägrade att 

finna mig i detta. Jag kände mig alldeles för ung och omogen för ett sådant stort beslut. 

Dessutom ville jag själv få bestämma vilken man jag skulle dela mitt liv med. 
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Det synsätt som mina föräldrar hade var att familjen och släkten skulle stå i centrum, 

varför jag måste tänka på familjen bästa framför mitt eget välbefinnande. Det är bättre att 

en person lider än att en hel familj och släkt lider. Men till skillnad från mina föräldrar 

levde jag i och var en del av det svenska samhället. Jag gick dagligen i svensk skola, åt 

svensk mat, hade svenska kompisar och tittade på svensk tv. 

     Självklart var jag påverkad av de synsätt och värderingar som rådde här. Jag började 

därför tänja mer och mer på gränserna. Jag fortsatte att träffa mina svenska kamrater, fika 

på kaféer och komma hem senare än den utsatta tiden. 

     Jag hade ju mina egna drömmar och mål här i livet. Jag ville sätta upp mina egna villkor 

för mitt liv, göra mina egna misstag och lära mig av dem. Och jag ville stå på mina egna 

två ben och ta ansvar för mina egna handlingar. Inte låta någon annan bestämma över hur 

jag skulle tycka, tänka och handla. För mig var det dessutom oerhört viktigt att få utbilda 

och utveckla mig som person. För er är detta säkert inget konstigt, eftersom det är det 

svenska levnadssättet, men för min familj var det något oerhört skrämmande. 

     Deras uppfattning om svenskar och det svenska levnadssättet var att de var lösaktiga 

och att de varken hade kultur, moral eller etiska värderingar. Det enda de gjorde var att 

dricka, gå ut och dansa och ha fria sexvanor. Dessutom såg de att svenskar inte hade någon 

som helst respekt för familjelivet eftersom de skilde sig till höger och vänster. 

     Dessa uppfattningar hade de skapat sig utifrån sina egna förutfattade meningar. De 

kände ju inte några svenskar och de ville inte heller umgås med dem. Till en början 

balanserade jag mellan de kurdiska traditionerna och kraven som fanns på mig ute i det 

svenska samhället. Jag var enormt kluven och enormt förvirrad och jag var tvungen att leva 

ett dubbelliv, allt för att tillfredsställa båda kulturernas förväntningar på mig som ung 

kvinna. 

 

Men så en dag hände det som inte fick hända. Jag träffade en svensk man. Han hette Patrik, 

och Patrik och jag förälskade oss i varandra. Till en början var jag livrädd för vad detta 

skulle innebära för mig och jag förklarade för honom vilka förutsättningar som måste gälla. 

Mina föräldrar fick inte under några som helst omständigheter veta något om oss. 

     Trots riskerna valde vi att inleda ett förhållande, även om det innebar att vi endast 

kunde träffas inom fyra väggar och ständigt leva med skräcken att bli upptäckta. Efter ett 

års förhållande var vi trötta på att jämt träffas inomhus och smyga med vår kärlek och 

började bli alltmer oförsiktiga. 
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    Vi började stegvis visa oss ute tillsammans på ställen där vi kunde vara någorlunda säkra 

på att inte träffa på någon i familjen eller släkten. En dag ledde vår oförsiktighet till att vi 

upptäcktes av min far, som självklart exploderade av ilska och började slå på mig och 

Patrik. 

     Hans reaktion var för mig fullt förståelig. Som far och familjeöverhuvud är det hans 

uppgift att vaka över familjens heder. Han ska värna om och skydda kvinnliga släktingars 

sexuella uppförande och se till att döttrarnas oskuld är bevarad fram till giftermålet. Om 

den nyblivne maken till hans döttrar får veta att hon inte är oskuld på bröllopsnatten kan 

han direkt kräva skilsmässa. 

     Än idag överlämnas det blodfläckade lakanet till brudens svärmor så att hon kan visa 

sin omgivning att de fått en ärbar och ren kvinna. Eftersom familjen förstod att vi var ett 

par kunde de snabbt dra slutsatsen att jag inte längre hade kvar min oskuld. 

     För dem innebar detta att jag aldrig skulle kunna … att de aldrig skulle kunna gifta bort 

sin dotter på det sedvanliga sättet, med en kurdisk man. Vilket enligt dem var meningen 

med livet för mig? Jag hade dragit skam över familjen och hotade deras ställning gentemot 

deras omgivning. Jag hade gjort något oförlåtligt, något som aldrig tidigare hade gjorts i 

min släkt. 

     Det skakade om deras värld och skrämde livet ur dem. I deras ögon hade jag alltså 

förvandlats från en fin kurdisk flicka till en uppkäftig hora som trodde att hon var något 

bara för att hon levde i Sverige. De var tvungna att bevisa för sin omgivning att de kunde 

hantera problemet, för att bevara sin heder. Ett beteende som mitt måste straffas och 

skulden skulle betalas i blod. 

     Ensam och övergiven av familjen blev jag tvungen att snabbt lämna Uppsala för att jag 

visste att om de fick tag på mig skulle de ta livet av mig. Jag flyttade upp till Sundsvall. 

Mina föräldrar spårade upp mig ganska snabbt och fick reda på var jag befann mig. 

 

Männen i släkten började ringa och hota mig per telefon. De talade om för mig att jag 

aldrig skulle komma undan med det här. Min lillebror fick till uppgift att ta livet av mig. 

Varför just han blev utvald var naturligt, han var omyndig och riskerade inte att dra på sig 

något högre straff. Dessutom var det hans uppgift, som enda sonen, att se till att hans 

systrar höll sig inom kulturens ramar. 

     Hoten blev allt allvarligare ju längre tiden gick, och ju mer jag stod på mig och vägrade 

underkasta mig, desto värre blev det. Till slut stod jag inte ut längre utan beslöt mig för att 
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vända mig till polisen för att få skydd och informera dem om min situation så att de skulle 

vara insatta i fall något skulle hända mig. 

     Till min stora förskräckelse tog polisen mig inte på allvar, för dem var min berättelse 

som en påhittad saga. Deras enda råd till mig var att jag skulle vända mig till min familj 

och tala om för dem att de minsann inte fick hota mig, att de skulle respektera de svenska 

lagarna och sederna. Polisen förstod sålunda inte allvaret i min situation och deras 

oförstånd blev till ett, enligt mig, respektlöst och kränkande beteende. 

     Vad förväntar du dig av oss? Vi har inte råd att tillhandahålla dig en vakt som bevakar 

dig dygnet runt, blev polisens svar till mig. Med tungt hjärta gick jag från polisstationen 

utan att ha fått någon som helst hjälp. Jag var helt enkelt tvungen att hjälpa mig själv bästa 

jag kunde. 

     Som en sista utväg vände jag mig till massmedia för att få hjälp, och detta kom att bli 

mitt effektivaste skydd. Min tanke var att skapa debatt kring problematiken och därigenom 

se till att strålkastarna var riktade mot min familj. På så sätt försökte jag få dem att backa 

undan. Och mitt fall fick stor uppmärksamhet eftersom det var under samma period som ett 

flertal andra fall av hedersgärningar blev omskrivna. 

     Fallet Sara i Umeå var det mest omtalade. Hon var, liksom jag, en tjej från 

Mellanöstern. Hon ströps av sina kusiner för att hon ville leva sitt eget liv. Av samma 

anledning blev också en tjej från Stockholm knivskuren av sina släktingar. Jag valde att 

uppriktigt berätta om de förhållanden utländska tjejer var tvungna att leva under här i 

Sverige. Jag blev en tröst och ett ansikte för de tjejer som levde under förtryck och som 

riskerade att bli utstötta eller dödade om de inte underkastade sig sina familjers vilja och 

levnads sätt. 

 

Vid ett nytt försök att få polisens uppmärksamhet hade jag turen att få komma i kontakt 

med en polis som hade erfarenhet av att jobba med utländska kvinnor som var hotade och 

misshandlade av sina män. Han förstod direkt allvaret i min situation och informerade mig 

om mina rättigheter som utsatt. Men tyvärr kunde inte polisen erbjuda mig någon mer 

handfast hjälp än larmpaket och skyddade personliga uppgifter, eftersom det inte gått 

längre än till olaga hot. 

     Jag tog emot larmpaketet men tackade nej till att byta namn och gömma mig. Vad var 

mitt brott? Varför skulle jag gömma mig? Mediekarusellen ökade sedan lavinartat. Jag 

blev fullkomligt bombarderade av journalister från en stor mängd av Sveriges tidningar 



 

42 

och radio. Jag medverkade bland annat i en dokumentär som Folkhälsoinstitutionen gjorde 

i utbildningssyfte, och i TV-programmet Striptease. 

     Min anmälan mot min far och bror ledde slutligen till rättegång. Min far fälldes för 

olaga hot och min bror för olaga hot och misshandel. Direkt efter rättegången åkte jag med 

krossat hjärta tillbaka till Sundsvall. Tanken på att jag aldrig skulle få ha en relation med 

min familj smärtade mig. Och jag saknade min mor något så oerhört. Jag önskade inget 

högre än få vara i hennes famn igen, men jag visste att det var en omöjlighet. Eftersom 

hennes uppgift som mor var att uppfostra mig till en lydig och fin flicka och detta hade 

misslyckats så fick hon skulden för det. 

     Hon kunde inte heller ställa sig på min sida eftersom situationen för henne då skulle 

förvärras ytterligare. Hon anklagade sig själv. Idag bor jag och pluggar i Östersund. Jag 

studerar till socionom så att jag kan fortsätta mitt arbete med att hjälpa flickor som har 

problem som jag gått igenom, som jag själv har haft. Och idag känner jag mig stark och 

stabil men det har tagit en lång tid att komma dit där jag är i dag. 

     Jag har fått ge upp hela min bakgrund och börja om från början med att bygga upp mig 

själv, min identitet. Jag har lyckats skapa mig en plattform på vilken jag står med mina två 

egna ben. Jag har kämpat så mycket för att komma dit och har betalat ett väldigt högt pris. 

Min trygghet finner jag hos mina vänner som har blivit min nya familj. Trots att jag fått 

betala ett högt pris så ångrar jag inte att jag tog mitt beslut att ta min frihet och gå. 

 

Självklart är jag mycket ledsen över det som hänt och det som jag har förlorat, men jag 

varken är eller tänker bli bitter över det som hänt, för i så fall känns det som att allting 

skulle ha skett till ingen nytta. Min familj har förlorat sin heder och en dotter och jag har 

förlorat alla mina nära och kära. 

    Med facit i handen så tror jag att det inte hade behövt gå så långt som det har gjort i mitt 

fall. Hade mina föräldrar fått stöd och hjälp från en nationell organisation, exempelvis 

Kurdiska föreningen, så hade det inte behövt bli så här. 

     Hade samhället tagit sitt ansvar och hjälpt mina föräldrar att bli mer delaktiga i det 

svenska samhället så hade detta kanske kunnat undvikas. 

    Det som har hänt mig är inget som man kan göra någonting åt men jag tror att det är 

viktigt att lär sig någonting av det och gör någonting i framtiden, så att sådana här fall inte 

upprepas. 

     Jag har valt att berätta min historia här för er i dag i förhoppning om att det kan hjälpa 

andra invandrartjejer, så att inte fler behöver gå igenom det jag har fått göra. Om alla drar 
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sitt strå till stacken behöver sånt här inte upprepas. Oavsett vilken kulturell bakgrund man 

har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv 

man önskar sig. Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni 

inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem. 

     Tack för att ni lyssnade.78 

Fadime Sahindal 

 
78 Fadime enligt Larsson & Englund (2004) 
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Abstrakt

Efter mordet på Fadime Sahindal startade en debatt om hur man skulle förklara orsaken bakom mordet. Syftet med min uppsats är att visa hur debatten blev och vad som har hänt efter den. Mina frågeställningar syftar på att svara på vad debatten om Fadimes död kom att handla om, och varför pressen blev intresserad av just denna händelse och vad hennes död har gjort för framtiden. Denna kvalitativa litteraturstudie har sina utgångspunkter i Holme & Solvangs beskrivning av hur man genomför en studie som denna. Resultatet av denna undersökning visar att debatten kom att handla om kulturella skillnader och patriarkala strukturer, och att Sverige har förändrats gentemot hedersrelaterat våld. Efter resultatredovisningen följer en diskussion som bland annat tar upp mina ståndpunkter gällande resultatet samt de slutsatser jag kunnat dra av min studie.
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Hedersmordet på Fadime


· hur det påverkade debatten om hedersrelaterat våld i Sverige

1. Inledning


Den 21 januari 2002 hände det som inte fick hända, Fadime Sahindal sköts till döds av sin egen far. Efter denna händelse blossade debatten i Sverige upp på riktigt och hedersmord kom nu på agendan. Hedersmord hade tidigare skapat rubriker genom Sara och Pela men aldrig hade ett fall blivit så uppmärksammat som detta. I och med denna händelse utlöstes en av de mest ursinniga debatterna i svensk massmedia på flera år.
 Begrepp som kultur, hedersmord, patriarkat och kvinnoförtryck användes flitigt i den offentliga debatten om mordet på Fadime, och florerar fortfarande kring samhället idag.

     Varje år rapporteras det om otaligt många fall där hedersrelaterat våld utförs på unga kvinnor, och där många av dem söker hjälp och skydd från sina familjer. Hedersrelaterat våld mot kvinnor är något som förekommer i de flesta av världens religioner och kulturer, men fenomenet som vanligtvis förekommer i patriarkala samhällen i Mellanöstern, Nordafrika, Sydamerika, Indien, Bangladesh och Pakistan hade nu kommit till Sverige.


     Genom att Fadime höll sitt tal till riksdagen den 20 november 2001 (se bilaga 1), där hon förklarade sin hemsituation med orden;

När jag var sju år gammal flyttade vi till Sverige, av ekonomiska skäl. Till en början var allt frid och fröjd men ju äldre jag blev, desto mer förbud började mina föräldrar sätta upp. De första tecknen jag märkte var att jag inte längre fick leka med mina svenska kamrater, eller delta i aktiviteter utanför skolan. Jag skulle gå direkt hem och hjälpa min mor med hushållsbestyren och uppfostras till en fin flicka.


    Mina föräldrars syn på skolan var att det var bra om jag kunde lära mig att läsa och skriva för att bli deras länk ut i det svenska samhället eftersom de själva var analfabeter. Men några högre studier än så ansåg de inte att jag behövde. Man behöver ingen utbildning för att ta hand om man och barn.


    När jag kom upp i tonåren ville mina föräldrar att jag skulle åka ner till Turkiet och gifta mig med någon av mina kusiner, precis som mina äldre systrar hade gjort. Jag vägrade att finna mig i detta. Jag kände mig alldeles för ung och omogen för ett sådant stort beslut. Dessutom ville jag själv få bestämma vilken man jag skulle dela mitt liv med.


Genom det fick man nu ett ansikte utåt på vad hedersförtryck kunde innebära, och hur livssituationen för många unga kvinnor såg ut. Fadime visade Sveriges politiker att de var tvungna att realisera detta problem, och börja göra något åt det.

     Mordet på Fadime blev ett uppvaknande för hela Sverige, först nu förstod man innebörden av hedersrelaterat våld, och äntligen insåg man hur allvarliga konsekvenserna kunde bli.

1.1 Bakgrund och val av ämne


Jag har valt att undersöka hur hedersmord/våld samt debatten om det ser ut i Sverige. Varför jag just valt detta uppsatsämne är att jag läser till lärare inom religionsvetenskap samt mediekommunikationsvetenskap, och vill se hur det kan skilja sig mellan familjer och kulturer samt hur media förmedlar detta, för att på så sätt kunna interagera bättre i framtiden med mina elever.

En annan orsak till att jag just valt ämnet är att det intresserar mig väldigt mycket, och jag vill se hur en person genom sitt mod och öde, kan förändra livssituationen för många utsatta flickor/kvinnor.

2. Syfte och frågeställningar


2.1 Syfte


Syftet med min uppsats är att undersöka hur debatten om hedersmord växte fram ur en enskild händelse, och varför just denna händelse blev milstolpen för hur debatten ser ut idag, samt vad man gör för att motarbeta hedersrelaterat våld.


      Jag vill även se hur en person som Fadime kunde förändra synsättet på hedersrelaterat våld och få in det på agendan här i Sverige, samt vad man har gjort för att förhindra att detta sker.

     Syftet med den här uppsatsen är att ge ett eget litet inlägg till debatten om hedersmord i Sverige, och därmed visa vart jag står gällande den här frågan.

2.2 Frågeställningar


Frågeställningarna jag kommer att arbeta utifrån i denna uppsats är;


· Varför blev pressen intresserad av just Fadimes död?

· Vad kom debatten att handla om efter hedersmordet på Fadime?

· Vad har förändrats sedan Fadimes död?


3. Tidigare forskning


Min studie tangerar flera forskningsområden: kulturvetenskap, religionsvetenskap och statsvetenskap. Tidigare forskning med fokus på hederskultur omfattar bland annat Wikmans avhandling En fråga om heder
 där hon närmare granskar företeelsen hedersrelaterat våld. Utgångspunkten i hennes avhandling är om rättsprocesessen kring mordet på Fadime samt andra rättsfall inom och utanför Sverige, där hon även granskar hedersbegreppet och frågeställningar kring kultur och identitet. Hon försöker även få fram en klarare definition på begreppet hedersmord, genom att lyfta fram alternativa lösningar till hedersrelaterade konflikter som förekommit i olika tider och kulturer.

     Boken Debatten om hedersmord
 för upp hur mordet på Fadime Sahindal utlöste en av de mest ursinniga debatterna i svensk massmedia på flera år. Debatten som kom att uttrycka ståndpunkterna mellan de som hävdade att den kurdiska ”kulturen” var orsak till mordet och de som hävdade att det var ett uttryck för mäns våld mot kvinnor. Boken består i stort sett av redogörelser från nio olika personer, som deltog eller berördes av debatten, och hur deras slutsatser nu summerats. Denna bok handlar om makt, media, rasism och feminism i skuggan av Fadime-debatten.

     Genom boken Från tvångsäktenskap till balkongmord
 analyseras hederskulturen i förhållande till det svenska samhället, och i en vidare mening västerlandet. De menar att leva i en hederskultur kan betyda, på flera olika sätt, att dörren till det omgivande samhället och de möjligheter som detta har erbjuda hålls stängd. Detta utöver det våld och det förtryck som hederskulturen utövar.
 De menar vidare att balkongmorden, där manliga släktingar tvingar sina kvinnliga släktingar att hoppa för hederns skull, kan ge oss en ingång till hederskulturen, samt var vi befinner oss idag.

     I boken Hedersmord – Tusen år av hederskulturer
 kommer olika forskare, som studerat heders- och äreskulturer på olika platser i världen, till tals. Då författarna samverkar i ett forskarnätverk i ämnet, vill de med sina texter förmedla vad de fått fram och vad som redan finns på området. Genom boken tas det upp hur hedersmord handlar om subkulturer i kulturkretsar som vi i Sverige kan uppfatta som underliga. De för vidare upp hur hedersmord ter sig mot äldre nordiska föreställningar om kvinnlig och manlig ära.

     Boken Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala familjer – teori och praktik
 förklarar Stiftelsen Allmänna Barnhuset upp hur man bör agera när man möter ungdomar som lever under hedersförtryck och det patriarkala synsättet. De tar även upp hur flickors

och pojkars motstånd mot de hedersrelaterade strukturerna har vuxit och fortfarande växer i Sverige, samt hur motståndet kan se ut, då det både sker öppet dels dolt. Stiftelsen Allmänna Barnhusets syfte med den här boken är att diskutera den nya lagstiftningens konsekvenser samt utbyta erfarenheter om hur frivilligorganisationer och myndigheter kan arbeta med hedersrelaterad problematik.


     Redaktörerna Heimer och Sandberg beskriver i boken Våldutsatta kvinnor – samhällets ansvar
 hur mäns våld mot kvinnor kan se ut, samt hur olika yrkesgrupper skall bemöta kvinnor som utsatts för misshandel eller våldtäkt. Boken visar även upp hur våldet kan skilja sig mellan kulturer, hur mediebilden ser ut av våld mot kvinnor, kriminalvårdens ansvar samt frivilligorganisationernas arbete. Boken syfte är att ge en grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor, samt myndigheters olika ansvarsområden.


     I boken Det moderna demokratiidealet – folksuveränitet och rättigheter
 tar Spång upp hur den moderna demokratin bygger på två grundläggande principer, att politisk makt utgår från folket och att individers samt gruppers rättigheter skall respekteras och skyddas. Han visar vidare hur dessa två principers ursprung, betydelse samt några av de kontroverser som de lämnat i upphov till demokratidebatter, sett ut under de senaste tvåhundra åren.


     Artikelserien Kvinnor dödade – av sina män
, av Edblom och Weigl, tar upp hur 153 kvinnor har dödats under 2000-talet p.g.a. svartsjuka exmän, pojkvänner m.fl. och där det rubriceras som familjetragedier, när det egentligen handlar om mord och dråp.


De har under tre månader samlat in samtliga polisanmälningar från Sveriges alla 21 länspolisdistrikt som gäller dödligt våld mot kvinnor, som presenteras i Aftonbladet under sju dagar. Syfte med studien är att få de svenska politikerna att inse allvaret i hur mäns våld mot kvinnor måste förändras och skyddet mot kvinnor måste skärpas.

     I antologin, Bruket av kultur – Hur kultur används och görs socialt verksamt
, skriver elva etnologer och en antropolog om hur begreppet ”kultur” tas i anspråk, bearbetas, omvandlas samt görs socialt verksamt utanför kulturvetenskapernas sammanhang. De tolv olika skribenterna visar hur kultur som mönster kan återkomma i skilda sammanhang då kulturbegreppet är mångtydigt och har flera olika användningsområden.

4. Teori


4.1 Vad är heder


Heder handlar om att man som individ ska följa de hederskoder som finns i samhället, för att på så vis få respekt från omgivningen. Flera forskare bland annat Rasool Awla, menar att hedern inte är en anonym angelägenhet utan en offentlig. Han menar vidare att heder är social status, förtroendekapital, symboliskt kapital, och humankapital som man per automatik innehar, det vill säga att man föds med sin heder likväl som man föds med sina armar och ben.


     Heder innebär att man ska leva upp till de förväntningar som finns inom den kulturella omgivningen man befinner sig i. Wikan tar upp i sin bok att enligt hederskoden är heder en rättighet som man har som person, det vill säga att bli behandlad som en person med en särskild värdighet. Hon menar vidare att ha heder innebär att man har goda karaktärsegenskaper, vilket även betyder att ha rätt till respekt; det är att kunna ställa krav på respekt. En man av heder står i ett starkt förhållande till sin omgivning: den är skyldig att behandla honom med respekt.


     I Sverige handlar heder om att man ska göra rätt för sig, betala sina skulder, inte ljuga samt vara ärlig.
 Vara en god samhällsmedborgare med andra ord. I mellanöstern, liksom andra regioner har begreppet heder haft ett motsägelsefullt kännetecken, det vill säga att männens heder är knutna till kvinnornas beteende samt sexualitet. Om kvinnan beter sig illa, eller gör uppror är familjens heder och goda anseende skamfilat.

Heder har en könsstympande komponent. Kvinnan ska hålla ihop sina ben. Hon ska inte röras, inte flirta, vara lydig och hellre dö än att sära på benen. Hon måste vara oskuld tills hon gifter sig. Om hon inte blöder på bröllopsnatten förlorar familjen sin heder.
 

Dessa företeelser förekommer, enligt Ekström, i stor utsträckning inom kurdiska och turkiska kulturformer, där det erhålls dubbla hedersbegrepp som ramar in den aktuella synen på heder. Dessa två är shirif – som har med ärlighet att göra samt att stå för sitt ord, vara generös och modig, och namus – som sägs ha med kvinnans kön att göra, det vill säga att männens heder är förknippad med kvinnornas sexualitet och sedlighet.


     Hederstänkandet finns i alla kulturer mer eller mindre, men det skiljer sig i vad man behöver göra för att upprätthålla sin heder.


4.2 Vad är hedersförtryck


Hedersförtryck bygger på att ha kontroll över kvinnans självständighet. Om familjen inte har kontroll över sina kvinnliga familjemedlemmar betyder det förlust av prestige och anseende.


     Enligt Koch, Grutzky & Jarl-Åberg, är hedersförtryck föreställningen att en hel släkts ära och goda rykte är beroende av kvinnornas kyskhet. Om en kvinna umgås med pojkar på ett icke medgivet sätt, eller om det ens skulle vara ett rykte om det, kan hela släktens välfärd äventyras, och de kan komma att behöva göra något för att återta det de förlorat.


     Genom hedersförtryck berövas, framför allt kvinnor, sina möjligheter till att skapa en egen identitet, välja sina vänner samt fritid själv, välja sin partner, helt enkelt få leva sitt liv som de själva vill. Oftast är det inom familjer med en patriarkalisk syn på människan, som utövar hedersförtryck. Det sker inte enbart inom den enskilda familjen utan hela släkten är delaktig, det vill säga att det fungerar som en patriarkal släktpyramid där männen dominerar.

     Inom dessa familjer har inte bara föräldrar och barn ansvar gentemot varandra utan även till resterande släkten. Därför blir inte familjeangelägenheterna privata. Många gånger är det släkten som är den bakomliggande faktorn och den som driver familjen till att utöva förtryck.


I starkt patriarkala samhällen där kyskhet och oskuld utgör grundstenar blir heder och skam centrala värden. Alla familjemedlemmar bidrar genom sitt beteende till familjens heder, men ansvaret är olika fördelat. Mannens heder är främst kopplad till hans förmåga att försörja och kontrollera familjen, medan kvinnans heder är knuten till hennes sexualitet och förmåga att uppfostra barnen.


Om en familjemedlem bryter mot familjens normer drabbar skammen hela familjen. Därför ser man noga efter varandras beteende och både män och kvinnor kan utöva ett aktivt förtryck mot den som dragit skam över familjen. För att en ung kvinna ska vanhedra sin familj behövs det inte mycket, det kan räcka med att hon använder sig av ord, gester, klädsel, vägra gifta sig med den familjen valt ut eller ett avvikande beteende som inte följer de kulturella normerna.
 Familjerna drar sig inte för att offra den kvinna som vanhedrat dem, detta för att resterande familjemedlemmar ska kunna upprätthålla sin heder och fortsätta leva som ”vanliga samhällsmedborgare”.


     Hedersmord kan ses som en tragisk slutpunkt på en familjekonflikt där andra medel redan har prövats. Att döda en familjemedlem är en ovanlig lösning på ett mycket mer vanligt problem, men det får inte dra uppmärksamheten från det hederstänkandet som används för att legitimera de begränsningar som finns i kvinnors alldagliga livssituation. Man bör därför då inte se mordet som en egen avgränsande problematik, utan som ett moment i en patriarkal maktordning.


4.2.1 Vad säger FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna


FN:s medlemsstater har som skyldighet att skydda offren och straffa dem som begår brott i hederns namn, samt förebygga att hedersrelaterat våld inte utförs. De medlemsstater som inte följer detta bryter mot de mänskliga rättigheterna. Här kommer ett utdrag om de mänskliga rättigheterna enligt FN.


· Artikel 1 Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.


· Artikel 3 Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.


· Artikel 16

1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.


2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.


3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.


· Artikel 30 Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.


4.3 Skillnader mellan hedersmord och svartsjukemord


Mord är mord och inget annat, så lyder orden från olika debattörer, och de har i viss mån rätt, men det är ändå skillnad mellan s.k. kvinnomord och hedersmord. Även om det är samma grund, kvinnor som dödas, så är det ändå olika komponenter som ligger bakom dem.

4.3.1 Hedersmord


När hedersmord sker är det många gånger en tragisk slutpunkt på en rad olika försök till att återfå sin heder, det vill säga att man inte funnit en annan utväg. Enligt hederskulturerna sitter en familjs/släkts heder mellan kvinnornas ben och om de beter sig illa på minsta lilla sätt, äventyrar det familjens anseende och man måste genast ta itu med det.

     Då ett hedersmord sker är det inte bara ett infall utan det har planerats länge, där hela släkten även är involverad. Hedersmord är ett överlagt mord, där man bestämmer vem som skall utföra dådet, som oftast är en yngre broder eller släkting som är minderårig, och slipper då undan hårda straff.

4.3.2 Svartsjukemord


När svartsjukemord sker är det oftast, som hedersmord, en tragisk slutpunkt på en våldsam familjekonflikt, men här är det inte hedern, utan svartsjukan som är den bakåtliggande faktorn. Skillnaden mellan svartsjukemord i motsats till hedersmord, är att det inte ligger en släkt bakom som ordinerat mordet, utan det sker oftast i stundens hetta där känslorna överstigit förståndet. Men det händer även att svartsjukemord är planerade, där gärningsmannen kan vara en svartsjuk exmake, expojkvän eller likväl den nuvarande partnern, som är i ett behov av kontroll, och inte klarar av att kvinnan gått vidare.

Aftonbladets artikelserie kvinnor dödade – av sina män som visar hur 153 kvinnor, under 2000-talet, har dött på grund utav svartsjuka och att de ville lämna eller hade lämnat sina män.

     Studien visar att det uppskattningsvis sker ca 35 svartsjukemord om året, och att det ökar mer och mer. Det journalisterna vill få fram med den studien är att samhället måste sluta benämna dessa mord som en tragisk familjekonflikt, och börja se det som ett riktigt mord och därmed döma gärningsmannen efter det.

4.4  Det moderna och traditionella samhällets inverkan


Heimer och Sandberg menar att historiskt och globalt sett, har män ofta varit familjers huvudförsörjare och överhuvuden, medan övriga familjemedlemmar får försörjning och beskydd – i utbyte mot underordning. Vidare påpekar det att under 1900-talet växte starkare centralmakter och statsapparater fram, som världen runt övertog de funktioner som männen tidigare var i besittning av, så som upprätthållande av lag och ordning, utbildning med mera. Genom denna utveckling växte även många kvinnorörelser samt andra politiska krafter som i sin tur hjälpte att stärka respekten för kvinnors rättigheter fram. Många samhällen håller fortfarande kvar tanken om det traditionella samhället, där de betonar på familjens samt familjeöverhuvudets oberoende till staten.


     Genom att det traditionella samhället har moderniserats, som i Sverige, har det gjort att folk som invandrat möter en annan kultur och människosyn än vad de tidigare upplevt. Vilket gör att kvinnor som levt i ett patriarkalt samhälle i Mellanöstern, nu får möjligheten att leva ett annat liv.
 

4.4.1 Det moderna demokratiska samhället


Det moderna demokratiidealet förknippas med två tankegångar, enligt Spång, medborgarnas självstyre och individers rättigheter. Den moderna demokratin bygger på att politisk makt utgår från folket, där medborgarna har möjligheten att påverka samt utöva inflytande över politiskt beslutfattande så som lagstiftning med mera. Den moderna demokratin handlar även om att individers och gruppers rättigheter skyddas, respekteras och tillgodoses i en stat.


     Med detta menas att man som enskild individ skall kunna påverka det samhälle man lever i och dess rättigheter som tillkommer, genom att välja representanter som kan utöva inflytande över lagstiftning, policy och beslut och sedan hålla representanterna ansvariga i val. För att kunna påverka, som individ, samt hålla beslutfattarna ansvariga behöver medborgarna en rad rättigheter, så som rösträtt, organisations-, yttrande- och mötesfrihet, liksom skydd för sin personliga integritet.


      I moderna demokratiska samhällen har alla individer rätt till utbildning, jobb, sjukvård, få träffa vem man vill och göra vad man vill, det vill säga rätt att få leva sitt eget liv. Mänskliga rättigheter är ett faktum i ett demokratiskt samhälle, som Sverige.

4.4.2 Det traditionella patriarkala samhället


I det patriarkala samhället är det familjen/släkten som fungerar som den bäst fungerande försäkringskassan. Hedersförtryck förekommer inom subkulturer där familjen är i centrum och samhället de lever i saknar ett fungerande socialt och ekonomiskt skyddsnät. För att släkten skall kunna upprätta denna ordning måste en orubblig lojalitet existera dem emellan.


     Enligt Långberg och Windelhed, kan patriarkala stamstrukturer jämföras med kollektiv, där individen är underkastad kollektivets vilja och har skyldigheter gentemot det.
 Inom patriarkala kulturer är kvinnans roll att ta hand om hemmet och barnen, de får ytterst sällan chans till vidareutbildning eller ett jobb utanför hemmet, med andra ord, de får inte bli oberoende. Genom kvinnans underkastelse vinner mannen fördelar i samhället. Det yttre tvång från gammeldags värderingar och sedvänjor gör att det bildas en motvilja mot att bryta sönder dessa tankesystem, vilka gynnar mord på kvinnor.


     Patriarkala samhällen, som återfinns i väst, går för det mesta ut på diktatur, medan ett modernt samhälle, så som Sverige, går ut på demokrati.

Många inom hederskulturen, och speciellt de unga, är på ett plan mycket medvetna om detta och vill ut. De vill tillhöra Sverige, de vill leva i en demokrati, de vill ha sina mänskliga rättigheter, få välja vem de ska leva med, få välja utbildning, kunna klä sig som de vill, träffa dem vem de vill.


Erbjuder man en ingång till det svenska samhället och en utgång från hederskulturen på rätt sätt, kan många förtryckta ungdomar hoppa på tåget, och därmed förändra sitt liv.

5 Metod


Min uppsats kommer att bestå utav en kvalitativ litteraturstudie av innehållet i olika böcker och artiklar om hederskultur och hedersförtryck, med utgångspunkt i mordet på Fadime Sahindal och hur debatten kom att se ut efter detta.

     För att få fram materialet till min uppsats har jag valt att inrikta mig på hedersmordet på Fadime, och den litteratur som finns om det, då jag vill få en djupare kunskap om hur hederskulturer kan se ut, och hur den kan krocka med det ”svenska samhället”.

Genom att söka på orden hedersmord, Fadime, mordet på Fadime, hedersvåld har jag fått fram olika böcker och artiklar som jag sedan använt mig av i min uppsats.


     Till min hjälp för att göra en kvalitativ analys har jag tagit hjälp av kapitel 9, ”Källanalys” i Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder.
 Författarna menar där, att vid en källanalys kan källmaterialet skilja sig både till innehåll och till kvalitet, men mycket ofta är materialet i sig tillräckligt för att vi ska kunna diskutera och analysera det.
 De menar vidare att när man skall utföra en källanalys bör kolla upp om källorna är primära eller sekundära, normativa eller kognitiva, konfidentiella eller offentliga, för att tolkningen av källor nämligen sker i ett speciellt problemsammanhang som kommer att avgöra vad som är intressant.


     För att få en objektiv och kvalitativ analys som möjligt har jag valt att arbeta utifrån både böcker och artiklar om Fadime och hennes mord. Genom att ha valt dessa böcker önskar jag att få en större insikt i hur synen om hedersrelaterat våld såg ut innan och efter mordet på Fadime, och hur hedersmordet på henne förändrade debatten om hedersrelaterat våld i Sverige.

6 Material


Genom att jag letat efter böcker med anknytning till orden heder, hedersmord, hedersdebatt och Fadime Sahindal, hittade jag några böcker som jag sedan använt till uppsatsen. Efter att ha letat upp böckerna gick jag igenom dem för att se vilka jag kunde fortsätta använda och vilka som skulle bytas ut.

     Då jag har valt att jobbat utifrån hur debatten om hedersmord i Sverige ser ut samt vad som har hänt efter Fadimes död, har jag fokuserat på att hitta böcker och artiklar som är skrivna av svenska författare eller redaktörer. Eftersom jag vill ha en bred analys av hur debatten blev efter mordet på Fadime har jag använt mig av artiklar från dagstidningen Dagens Nyheter och kvällstidningen Aftonbladet. Varför jag valt att använda dessa två tidningar är för att jag vill se hur de har skrivit och skildrat debatten på olika sätt. Artikeln, Den stora skräcken för skillnader, var tidigare tryckt i DN, men då jag inte kunde hitta den därifrån valde jag att ta den från Elektra.nu istället.

6.1 Mina artiklar


6.1.1 DN


2002-10-23 – ”Jag är stolt över att kallas kulturförrädare”

2003-01-18 – Tystnaden om hedersmord har brutits


2003-01-20 – Kvinnovåld är svensk kultur

2004-01-16 – Fadimes öde väckte Sverige

2008-04-13 – Pengar för jämställdhet frös inne


6.1.2 Aftonbladet


2002-04-04 – Fadime använde sin frihet


2002-02-19 – ”Jag önskar att jag vore död så jag slapp detta”

2002-02-19 – ”Jag sa att hon fick välja vilken kusin hon ville gifta sig med”

2002-03-15 – Våldet mot kvinnor är problemet


2004-01-21 – Sahlin två år efter Fadime-mordet: Få förnekar hedersvåld


2006-01-18 – Fadime ville bestämma över sitt eget liv


2008-02-23 – Regeringen stärker stödet till brottsoffer


6.1.3 Elektra.nu


2002-03-06 Den stora skräcken för skillnader


7 Resultatredovisning och analys


7.1 Varför dog Fadime


När Fadime höll sitt tal om hedersrelaterat våld till riksdagen november 2001, blev det kulmen för hennes familj och släkt. De hade tidigare hotat henne, att om hon inte slutade upp med sitt ”västerländska” beteende och följde de riktlinjer de satt upp för henne skulle de straffa henne, men nu gick hon ut offentligt och pratade om de hot hon i ”hederns” namn var utsatt för av sin familj och släkt.


     Fadime som vill gå sin egen väg, utbilda sig och leva det ”fria” livet som erbjöds här i Sverige, gick emot det traditionella synsättet som hennes föräldrar levde efter.

När hennes pappa sedan kom på henne med Patrik, hennes pojkvän, började hoten och misshandeln trappas upp. Genom att själv välja sin partner framför familjen hotade Fadime hela det traditionella patriarkala samhället. När hon sedan ignorerade sin familjs önskan att sluta träffa Patrik och polisanmälde hoten samt vände sig till massmedia var katastrofen ett faktum.


     Fadime blev nu ett hot mot hela den kurdiska gruppen, speciellt mot den del av dem som slutit sig inåt och som vänder sig bakåt, mot det gamla landet.
 Hennes fars anseende var nu borta och han krävdes, av sina medsläktingar, att försvara sin heder.   

     Straffet för att Fadime hade trätt fram i tv och berättat om familjens hot och våld mot henne blev hårt. Hon dödades för att hon själv ville bestämma över sitt liv, men också för att hon hade modet att ge hederskulturen ett ansikte.


     Även om Fadime visste vilka krafter hon satte sig upp emot, och att hon levde i konstant fara, gav hon aldrig upp. Hon ville visa politikerna vad de stod inför och vad de behövde göra för att förhindra att hedersrelaterat våld sker. Fadime avslutade sitt tal till riksdagen med orden;


Jag har valt att berätta min historia för er här i dag i förhoppning om att det kan hjälpa andra invandrartjejer, så att inte fler behöver gå igenom det jag har fått göra. Om alla drar sitt strå till stacken behöver sånt här inte upprepas. Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv man önskar sig. Men Tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem.


Genom sitt mod att stå upp för hedersförtrycket blev Fadime en martyr samt en symbol för unga kvinnor, främst från Mellanöstern som växer upp med värderingar om sexualitet, parrelationer och individuell frihet som inte stämmer med familjens inställning till dessa frågor, som vill ta kommandot över sina egna liv.


7.2 Hur blev debatten efter Fadimes död


Debatten om hedersmord var inte främmande i Sverige, men den intensifierades avsevärt efter mordet på Fadime Sahindal, där mordet gav upphov till en rad artiklar samt inslag i massmedierna på både nationell och internationell nivå. Debatten som uppkom med dessa artiklar och inslag som grund utvecklades snabbt till att handla om huruvida mordet hade kulturella företecken eller inte, och om man kunde betrakta det som ett hedersmord eller inte.
 Samtidigt som den genomsyrades av ”vi” och ”dem”-tänkandet, under hela den intensiva perioden efter mordet.


     Dagarna efter mordet på Fadime började svenska politiker, krönikörer och kurdiska talesmän uttala sig om mordet, där det målades upp en svartvit bild som ställde det svenska fria och icke-patriarkala samhället mot de ”andras” patriarkaliska och ofria samhällena.
 De debattörer som gav sig in i debatten kunde inte komma överens om hur man skulle förklara mordet på Fadime Sahindal, och vilken relevans kulturbegreppet hade i detta.

7.2.1 Klart vi kan tala om kulturskillnader

Tolkningarna av Fadimes mord utmynnade, enligt debattören Mikael Kurkiala som var bland de första att ge ut ett debattinlägg, ut i två olika poler. Den ena utgjorde en partikularistisk psykologiserande tolkning som framställde mördaren, Fadimes far, som sjuk, dels en generaliserande tolkning, som sökte förklaringen i allmänna samhälleliga strukturer, så som manlig dominans, bristande integration, patriarkat, och politisk och ekonomisk ojämlikhet.


 Dessa tolkningar varnade för ”kulturalistisk” tolkning som skulle förlägga förklaringen av tragedin till inneboende egenskaper i den kurdiska kulturen. Ambivalensen har alltid varit påtaglig.


Kurkiala, som är fil. Dr i kulturantropologi vid Uppsala universitet och Lunds Universitet, skrev i sitt debattinlägg om den stora skräcken för skillnader, där han tog upp hur vänsterdebattörer och kurdiska talesmän talade om att mordet inte hade något med kultur att göra och avfärdade alla kulturella förklaringar som nonsens eller ren rasism.
 Kurkiala som går emot trenden i samhället som reducerar kultur till ”estetiska ytfenomen” och kulturella skillnader till ”tunn fernissa över en homogen mänsklighet”, ser denna rädsla för kulturella skillnader som en strategi mot synen på kulturell och etnisk identitet som något vi bär på istället för något som vi konstruerar i mötet med andra. Kurkiala menar att en sådan syn kan leda till kulturell essentialism eller till och med rasism.


     Vad Kurkiala avser, är att för honom är kultur ett centralt begrepp i förståelsen av mordet, och genom att studera logiken bakom handlingar, kan man förstå varför handlingar utförts samt vilka värderingar de kan vara uttryck för. Där bruket av kulturbegreppet då skulle kunna tillföra något av värde till debatten om mordet på Fadime. Vad han vidare försöker få fram är att när en handling ska betraktas som kulturbetingad, måste den kunna legitimeras utifrån vedertagna normer. Det vill säga att kultur blir något som sammanfaller med etnicitet.

     Det han slutligen ville få fram med sitt debattinlägg var att Fadime Sahindal, som var insocialiserad i en viss kulturmiljö, var kapabel till att analysera kritiskt, och hade man tagit hennes egen analys av sin situation på allvar hade hon kanske levt idag.
 Samt att man inte ska sluta tala om kulturella skillnader bara för att det skulle kunna utnyttjas av rasister.


     Haideh Daragahi följer Kurkialas spår, då hon anförs i artikeln, Jag är stolt över att kallas kulturförrädare, att det är självklart att de fasansfulla hedersmorden är kulturellt betingade och att hon ser dem som den mest extrema följden av de kvinnofientliga värderingar som fortfarande råder inom de kulturer som dominerar i Mellanöstern och i delar av Afrika och Sydamerika.
 Hon säger;


Både Pela Atroshi och Fadime Sahindal dog därför att de vägrade att acceptera att männen i deras familjer tog sig rätten att kontrollera deras kroppar och deras sexualitet. Och jag tycker att de svenska feministerna är fega som av rädsla för att bli kallade rasister låter bli att höja rösten och fördöma den kulturella röta som årligen dödar tusentals och dagligen plågar miljontals unga kvinnor i världen.


Hon anser vidare att både Jan Guillou och Kurdo Baksi är blinda, då den ena menar att det är rasism att leta efter kulturella motiv till hedersmord, och den andra att orsakerna till att Pela och Fadime mördades inte ska sökas i den kurdiska kulturen utan i det globala, förhatliga kvinnoförtrycket som finns runtom i världen.


Männen plågade och dödade dessa flickor med stöd av den patriarkala kultur som i tusentalsår har härskat i Mellanöstern, och ingen kan få mig att tycka denna kultur är lika mycket värd som till exempel den som numera råder här i Sverige.


Men hon för ytterligare på tal att det givetvis inte är svenskheten eller de nordiska generna som gjort att den dominerande kulturen i Sverige är bättre när det gäller kvinnors rättigheter, utan att kvinnorörelserna varit mer framgångsrika då demokratin slog igenom här tidigare. Daragahi avslutar med att det är viktigt att veta att kulturer förändras hela tiden, och även om det finns rester av ett patriarkalt tänkande i det svenska samhället ska Sverige ha beröm för sin strävan efter jämställdhet.


7.2.2 Det handlar om patriarkala strukturer    

En annan debattör som gav sig in i debatten och motsatte sig det Kurkiala tidigare sagt, var Moa Matthis. Hon började sitt inlägg i artikeln Patriarkatet styr Sverige, med att mordet hade ägt rum i Sverige, i en svensk verklighet, och begåtts av en man som levt det mesta av sitt vuxna liv i Sverige. Därför skulle han även dömas och straffas för det enligt svensk lagstiftning.
 På denna punkt var hon nog inte ensam om sina åsikter, men däremot gick hennes och Kurkialas åsikter isär när det gällde hur man skulle förklara mordet. Medan Kurkiala anser att kulturbegreppet är centralt när man talar om hedersmord, och Fadimes död, tror Matthis;


Att det på kort sikt är bra att ”debattörer som Kurkiala med enkla medel men med forskarens auktoritet fördömer den ‘kurdiska kulturens’ verkningar i Sverige”.


Anledningen till att Matthis anser detta, är att det underlättar det politiska arbetet med att stödja kvinnojourer, som i sin tur omöjliggör för domstolarna att tala om förmildrande kulturella omständigheter för våldtäkter, hustrumisshandel samt hedersrelaterat våld.


     Men hon ser ändå att Kurkialas argument under långsiktiga termer inte kommer att fungera.


Oavsett Kurkialas intentioner slår man in på en poltitisk farlig väg när man börjar diskutera brott i termer av ”kulturskillnader” eller andra diffust vetenskapliga begrepp som skiftar genom historien. Syftet är att avskilja brottslingen från en föreställd gemenskap och därmed förlägga den brottsliga dynamiken någon annanstans.


Det Matthis menar är att begreppet ”kulturskillnader” presenteras som diffust, och som gör att brottslingarna ställs utanför en gemenskap. Det vill säga att om man bedömer att särskilda brott inte hör hemma i en viss gemenskaps kultur leder det till att de personer som utför dessa brott då ställs utanför denna gemenskap.
 Detta är något som Matthis motsätter sig för, då hon säger;


Vare sig Rahmi Sahindal hade fötts i Kurdistan, på månen eller i USA måste man utgå från att de värderingar som låg till grund för hans handlingar i dag är en oavskiljbar del av den svenska kulturen.


Hon menar att det som händer i Sverige måste betraktas som en del av den svenska kulturen, vilket även gäller de värderingar som drev Rahmi Sahindal att döda sin dotter. Samt att när Kurkiala förlägger problemet till den kurdiska kulturen, som i sin tur framställs som ett främmande föremål i den svenska verkligheten fråntar han sig verktyg för en förändring. Med det menar hon att vi kan lagstifta mot mord, men att vi aldrig kommer att kunna förbjuda kurdisk kultur, även om vi skulle vilja det. Men att vi däremot aldrig ska tveka att lyfta fram de patriarkala strukturerna som stämplat det svenska samhället.


     Sammanfattningsvis kan man säga att Matthis menar att vi inte ska tala om kulturella skillnader, utan istället lyfta fram patriarkala strukturer som det relevanta begreppet bakom Fadimes mord. Genom att använda sig av patriarkala strukturer som begrepp kan man lättare sträva efter förändring än att använda sig av kulturella skillnader.


      Andra som följer samma spår såsom Matthis, är författarna till artikeln, Våldet mot kvinnor är problemet, som menar att, de som talar om hedersmord som kultur är blinda för svenska patriarkala strukturer och förklarar överlägset kvinnoförtryck som ”kulturella drag” hos invandrargrupper.
 Vilket då är kulturrasism menar forskarna Paulina de los Reyes, Susanne Johansson, Wuokko Knocke, Irene Molina och Diana Mulinari. De skriver vidare;


Att tro att det finns olika kulturer, en för den inhemska befolkningen och andra för de invandrade befolkningarna är att förneka att invandringen ändrar den kulturella verkligheten i ett samhälle, och att det vore trångsynt att tro att denna långa och etniskt mångfacetterade närvaro inte satt några som helst spår i de sociala relationer som genomsyrar dagens svenska samhälle.


De för vidare att den som har en kulturreduktionistisk syn på kvinnoförtryck, medger till en viss del att det finns invandrade personer i samhället, men att den enda plats som de erbjuds är som bärare av ”hemlandskulturer”.


7.3 Vad har hänt efter debatten om Fadime


Efter Fadimes död har det offentliga samtalet i Sverige skiftat skepnad. De mediala rum som i vanliga fall brukar befolkas av landets åsikts- och expertelit, påfallande många medelålders och helsvenska män, har blivit långt mer mångfacetterade.


     Genom Fadimes mord har tystnaden om hedersrelaterat våld brutits. Det vill säga att många unga invandrartjejer har fått mod att reagera, de vågar berätta om sin verklighet, samt ta sig den självklara rätten att besluta över sitt eget liv och leva som andra, och företrädare för invandrarorganisationer får nu äntligen komma till tals.
 Förtrycket av utsatta flickor har nu blivit en politisk fråga, där samhället måste ta sitt ansvar i integrationsfrågan. Fadime själv såg integration som en väg ut ur hederskulturen;


Hade samhället tagit sitt ansvar och hjälpt mina föräldrar att bli mer delaktiga i det svenska samhället så hade kanske detta kunnat undvikas.


Genom att hedersrelaterat våld kom upp på agendan efter Fadimes mord, har fler och fler fall av hedersförtryck uppmärksammats;


· Februari 2002


17-åring ville leva som en vanlig svensk tonåring – hotades till döds och brändes med glödgad gaffel. Pappan och brodern dömdes till 1,5 års fängelse för misshandel och grovt olaga hot.


· September 2002


19-årig flicka förs utomlands för att tvångsgiftas. Föräldrarna döms till två månaders fängelse och två bröder till fängelse i en månad.


· Januari 2003


En 20-årig svensk levde ett struligt liv med narkotika. Han hittades ihjälbränd i irakiska Kurdistan där han firat jul med sin familj. Polisen inledde en förundersökning och misstänkte att mannen mördats. Familjen hävdar att det var självmord.


· Februari 2003


  17-årig flicka blev kär i fel man – besköts av sin bror. Brodern och en kamrat till honom dömdes till fängelse i tre år.


· Sommaren 2003


Ung kvinna bröt mot ”heders”-kodexen, vittnade mot sin släkting och mördades.


· Oktober 2003


17-årig flicka pratade med pojkar – fick stryk av pappan, som senare dömdes till sex månaders fängelse.


· November 2003


17-årig flicka ville leva västerländskt, misshandlades och låstes in, hoppade från tredje våningen och blev förlamad. Föräldrarna fick 1,5 års fängelse.


· April 2004


Asylsökande kvinna misshandlades och dödshotades av sin pappa som dömdes till tio månaders fängelse. Dottern utvisades till hemlandet, trots att hon hävdade att det var släkten som utfärdat ”dödsstraffet”.

· Sommaren 2004


24-årig kvinna ville skiljas – mördades med 39 knivhugg. Släkten ville att polisen skulle ta spermaprov på kroppen för att se om kvinnan varit otrogen.


· Augusti 2004


Kvinna skilde sig från våldsam man – pressades av släkten, tog sitt och barnens liv. Men att uppmana någon till självmord är enligt svensk lag inte brottsligt och ärendet är därför avslutat.


· November 2005


20-årige Abbas blev kär i familjeflicka – torterades och mördades för sin kärlek.


· December 2005


En 56-årig man dömdes till tio års fängelse för att i två års tid våldtagit sin, när övergreppen började, 15-årige brorsdotter analt vid över 200 tillfällen. Flickan vågade inte berätta om övergreppen för familjen, trodde att de då skulle skada eller döda henne.


· Januari 2006

Pappa döms till fyra års fängelse för grov våldtäkt för att i straffande syfte ha spärrat in, hotat och utsatt sin 16-åriga dotter för sexuellt kränkande handlingar.


· Januari 2006

59-årig man från Norrköping häktas misstänkt för att i maj 2001 i Irak ha deltagit i mordet på sin 13-åriga brorsdotter som föranleddes av att hon åkt bil med en grannpojke.


Kommunerna har därför blivit tvungna att öppna upp fler skyddade hem. För att kunna underhålla dessa hem måste samhället gå in som stöd, både socialt och ekonomiskt.

7.4 Vad gör man för att förhindra hedersrelaterat våld


Människor som utsatts för brott ska känna att samhället står på deras sida, skriver justitieministern Beatrice Ask i sin debattartikel, Regeringen stärker stödet till brottsoffer.
 Med det menar hon, att det handlar om allt från det bemötande man får när man anmäler ett brott, till att inte behöva se eller möta gärningsmannen innan man ska in en rättssal.

     Hon skriver vidare att brottoffrens rättigheter måste stärkas av många anledningar, varav en är att rättsväsendet endast fungerar om brottsoffren vågar att berätta om det de utsatts för.


     Efter Fadimes mord reagerade samhället snabbt. Man avsatte skattepengar för att bygga upp särskilda verksamheter som riktades till unga utsatta flickor från hedersrelaterade miljöer.


     Under åren 2004-2006 fattade regeringen beslut om att avsätta 100 miljoner kronor till skyddat boende för flickor och unga kvinnor som riskerade att utsättas för hedersrelaterat våld.
 Under 2007 anslog regeringen att 400 miljoner skulle gå till jämställdhetsprojekt, men än så länge 148 miljoner betalats ut av de 400, där 100 miljoner gått till kommuner och landsting för jämställdhetsintegrering, 15 miljoner till länsstyrelserna för insatser mot hedersrelaterat våld, 6 miljoner till Rikspolisstyrelsen för att motverka mäns våld mot kvinnor, 3,5 miljoner till Socialstyrelsen för en virtuell ungdomsmottagning och 3,4 miljoner till Ungdomsstyrelsen för insatser mot hedersrelaterat våld.


      Socialdemokraternas talesperson i jämställdhetsfrågor, Claes Borgström, anser att detta inte är okej;


Det är uppseendeväckande fantasilöst av regeringen att inte lyckas hitta lämpliga projekt att satsa pengar på. Det är synd att så mycket pengar är oanvända när jämställdhetsrådet är så otroligt viktigt.


Integrations- och jämställdhetsdepartementets statssekreterare, Christer Hallerby, förklarar att departementen haft en stor arbetsbelastning och att de inte haft kapaciteten att hantera så många projekt under det första året, samt att varje satsning måste kvalitetsgranskas ordentligt och att det tar en hel del resurser. 

Hallerby håller med Borgström till en viss del, då han säger;


Visst kunde vi säkert haft mer fantasi men det är inte så att vi har saknat idéer. Men att skicka ut pengar utan att kvalitetssäkra dem vore ett oansvarigt slöseri med skattemedel.


Hallerby fortsätter vidare och förklarar att anslaget på 400 miljoner är årligt återkommande och att det kommer att komma nya pengar. Borgström menar, i sin tur att förtroendet för regeringens jämställdhetsarbete har skadats, då han säger;


Signalen blir ju att det inte behövs några pengar till det här området. De som tror att det inte finns något problem med jämställdhet får vatten på sin kvarn.


Debattörerna i boken, Debatten om hedersmord – Feminism eller rasism, fick i uppdrag att ge egna förslag till hur man kan förhindra hedersrelaterat våld, för att få medverka i boken. Här följer några av dem;


· Inför öronmärkta statliga resurser för kvinnojourer och insatser mot våld och kvinnor.


· Tilldela mer pengar till ideella organisationer för att hjälpa enskilda kvinnor så att de kan erbjudas ett konkret och hållbart skydd i en utsatt situation. En trygg struktur måste skapas så att hotade kvinnor tas på allvar.


· Tydligare rättskipning och framför allt skärpt praxis när det gäller våld och övergrepp mot kvinnor. Samhället måste tydligt markera var det står när det gäller övergrepp och våld mot kvinnor oavsett bakgrund.


· De politiska partierna måste avkrävas ansvar för att frågor om könsroller, kvinnoförtryck och sexualiserat våld formuleras tydligare i den politiska debatten. Detta kräver ett handlingsprogram både i Sverige och internationellt.


· Satsa resurser på ökad forskning och ökad kunskap om det sexualiserade våldets dynamik – hur våldet förkroppsligas på olika platser och inom olika rumsliga sammanhang. Vi behöver ökad kunskap om hur kulturella skillnader skapar olika förhållningssätt som legitimerar kvinnoförtryck och rättfärdigar välfärdsstatens passivitet.


· Undervisa redan i grundskolan om jämställdhet, feminism och antirasism.


· Invandrarorganisationer bör behandlas som alla andra svenska organisationer. Riksförbund som inte har en jämställdhetspolicy ska inte få statliga verksamhetsbidrag.


8 Diskussion och slutsatser


Kan jag förstå hedersmord? Nej det kommer ja nog aldrig kunna göra, jag kan förstå skeendet men inte resultatet av det. Jag som är uppvuxen inom ett västerländskt sekulariserat samhälle kommer nog aldrig komma till insikt om hur man kan gå så långt som till att mörda, hota, misshandla sitt eget barn eller syster bara för att behålla sin familjs heder. Jag kommer nog aldrig förstå hur en familjs heder sitter mellan kvinnans ben. De starka släktbanden som finns inom en del kulturer kommer jag nog aldrig begripa, där en familjs privata angelägenheter angår hela släkten. 

     Vad är det inom dessa kulturer eller samhällen som gör att hedern är något man skall eftersträva hela tiden, och som är fokuset i allt en familjemedlem gör. Är det för att de är rädda för förändring och att tappa kontrollen? Kan det vara för att de kommer från mindre byar där patriarkala strukturer fortfarande råder, och de vet inte bättre?

    Ja, frågorna är många, men om det finns svar på dem alla kan inte jag säga, men man kan kanske hitta en förklaring och förståelse för dem.

     Genom att Fadime Sahindal höll sitt tal till riksdagen, öppnade hon upp dörren till en värld som vi i Sverige tidigare varit ovetandes om. Hon visade vad många flickor går igenom med sina familjer, och vad hon själv gick igenom. Hon avslutade sitt tal med att säga; vänd dem inte ryggen, men vem skyddade Fadime? Hon av alla, visade sitt mod och vågade kämpa för en förändring, men vart var hennes räddning?

     Det var inte förrän hon sköts till döds av sin egen far, som det började hända saker. Vi, det svenska folket, kunde nu inte bara sitta still och titta på utan vi behövde agera. Tyvärr krävdes ett hedersmord för att vi skulle göra det, men jag tror att Fadimes öde var att skapa förändring, och det gjorde hon. Hon var som historiens Robin Hood, men i kvinnlig skepnad.

     Fadime vågade stå emot förtryckningarna från sin familj och släkt, hon valde att gå sin egen väg mot sin egen bestämda framtid. Allt för att bli lycklig och fri. Men är det just det som krävs för att få vara lycklig? Att underställa sig sin familjs auktoritet och ställa deras lycka framför sin egen. Är det verkligen rätt att få kräva det. Jag personligen tycker inte det, jag anser att man ska älska sin näste så som man själv vill bli älskad, och med det menar jag att man även ska respektera den andre för den person den är, och allt som tillkommer med det. Jag tror absolut att inte man alltid gillar vad man får, men det betyder inte att man skulle gå så långt som att hota eller misshandla någon för det.


     Efter Fadimes död blåste en debatt upp om huruvida hedersmord har med kultur att göra eller inte. Många olika debattörer gav sig in leken och alla försökte få fram just sin ståndpunkt. En av dem var Kurkiala som menade att kultur var ett centralt begrepp i förståelsen av mordet, samt att man ska inte tala om kulturella skillnader enbart för att det kan utnyttjas av rasister, och hade man tagit Fadimes situation på allvar så hade hon kanske levt idag. Jag håller med Kurkiala till en viss del, då jag själv anser att man ibland måste rucka lite på gamla föreställningar och skapa lite kaos för att kunna skapa en förändring, och att vi inte kan sluta prata om kulturella skillnader för rädsla över att det kan utnyttjas av rasister. Vill man skapa förändringar måste man gå in på djupet och ge sitt yttersta, och då får inte ens rädsla stå i vägen. Även om Kurkialas synpunkter är intressanta och till en viss del sanna, anser jag att Matthis synpunkter är viktigare att få fram.

     Matthis gick mot Kurkialas synpunkt, då hon ansåg att vi inte ska tala om kulturella skillnader, utan att det hela handlar om patriarkala strukturer, och att det är där problemen ligger. Jag förstår hennes synpunkt och håller med henne då hon menade att mordet skedde i Sverige och skall därefter dömas och straffas enligt svensk lagstiftning. I den punkten tycker jag att man inte kan ta in kulturen, då det kan ge förmildrande omständigheter, och det är fel enligt mig. Har man flyttat till Sverige och bor i det svenska samhället skall man även leva efter den svenska lagstiftningen, och därmed dömas efter den med.


     Förstår även hennes synpunkt med att det är lättare att sträva efter förändring om man använder sig av patriarkala strukturer som begrepp än kulturella skillnader. Där håller jag med Matthis, då jag personligen anser att det kan vara lättare att få in förändring inom patriarkala strukturer genom att integrera familjerna med det svenska samhället än att tala om kulturella skillnader.

     Jag är lite splittrad mellan dessa två ståndpunkter då jag tycker att båda har rätt mer eller mindre, men jag anser även att man inte enbart ska tala om antingen kulturella skillnader eller patriarkala strukturer, då de går ihop och påverkar varandra hela tiden. Självklart finns det kulturella skillnader om man skall jämföra den kurdiska kulturen med den svenska, det är jag nog inte ensam om att tycka. Men det är inte enbart inom den kurdiska kulturen som det finns patriarkala strukturer. För inte så länge sedan var även det svenska samhället byggd på patriarkala strukturer, men det har luckrats upp mer och mer genom arbetet med jämställdhet.

     När man ska tala om kulturella skillnader så måste man först och främst se varifrån familjerna kommer, om det är från en liten by i bergen eller en storstad där samhället gått ifrån det traditionella samhället och blivit mer moderniserat, likväl vilken rätt och syn kvinnliga individer har från sina familjer, därefter kan man börja tala om kulturella skillnader, och om man kan föra in det begreppet när man talar om mordet på Fadime Sahindal.

     Genom att Fadime gav Sverige ett ansikte till vad hedersrelaterat våld kan innebära har allt fler unga kvinnor vågat ta modet och lämna sina familjer och det förtryck de utsatts för. Fadime ville nå förändring genom sitt framträdande i pressen, och det lyckades hon med. Även om hon inte själv blev räddad från hedersförtrycket så har hennes mod gjort så att många andra tjejer har blivit räddade och äntligen kunnat ta kommandot över sina liv.

     Eftersom det är många flickor som vågat ta steget och lämnat sina familjer behövs det fler skyddade hem, och för att få dessa hem att fungera måste kommunerna få hjälp av staten, genom att få bidrag så att dessa flickor får det skydd de behöver, men eftersom staten ligger efter med det de lovade för fyra-fem år sedan, har tyvärr inte alla tjejer kunnat få den hjälp de behöver. Detta tycker jag är fel, har regeringen lovat att man ska lägga ut pengar för hedersrelaterat våld skall man även hålla det.

     Att jämställdhetsdepartementet haft dålig fantasi, för att hitta projekt där de kan bidra med pengar, är bara en dålig ursäkt enligt mig. Varför inte då lägga ut mer pengar på de projekt de redan tillhandahåller? Medan de sitter på en massa skattepengar som skulle kunna göra en massa nytta för samhällets medborgare skyller de på dålig fantasi, nej den historien håller inte i längden. Även om det kommer att komma mer pengar, så tycker jag att de helt enkelt får prioritera bättre och se vart det behövs mest pengar och sedan ta det därefter.

     Hedersmord behöver inte alltid handla om våldet mellan en far och hans dotter/son, utan kan även handla om hur två familjer kan råka komma i konflikt där ett arrangerat äktenskap kan ha gått snett och att man nu börjar döda en efter en i familjerna, och det så kallade uttrycket öga för öga, tand för tand, tillämpas. Men mordet på Fadime Sahindal var ett rent hedersmord, där hennes far dräpte henne om livet för sin heders skull.

     Fadime Sahindal vågade stå upp mot hedersförtrycket och ge det ett ansikte för oss i Sverige, och nu måste vi föra hennes kamp vidare. Låt inte Fadimes död ha skett förgäves.


8.1 Besvarande av frågeställningar


· Varför blev pressen intresserade av just Fadimes död?

Fadime Sahindal visade ett stort mod när hon 1998 gick ut i pressen och gav Sverige ett ansikte till hur hedersrelaterat våld kunde se ut och innebära. Efter att hon offentligt berättat om sin hemsituation trappades hennes fars och brors våld mot henne upp, men Fadime gav aldrig upp. Hon hade ett mål och det var att föra kampen mot hedersförtryck vidare och in det svenska samhället, och den svenska kulturen.

     Fadime ville att Sveriges politiker skulle uppmärksamma ”heders”-begreppet som tillämpades inom den kurdiska kulturen här i Sverige, och börja göra något åt det. För att hon skulle kunna göra det var hon tvungen att gå ut i svensk press och visa Sverige vad som skedde runt om dem.

· Vad kom debatten att handla om efter mordet på Fadime?

Debatten som kom efter Fadimes död utmynnade i två olika poler, den ena handlade om kulturella skillnader, där den kurdiska kulturen var orsaken till mordet. Den andra handlade om patriarkala strukturer, och att kvinnoförtrycket då skulle vara den bakomliggande faktorn.

     Många olika debattörer gav sig in i debatten och framförde sina åsikter om hur man skulle definiera hedersmordet Fadime. De mest framstående debattörerna var Kurkiala som ansåg att mordet handlande om kulturella skillnader, samt Matthis som hävdade att det hela handlade om patriarkala strukturer, där mäns förtryck mot kvinnor var den avgörande faktorn.

· Vad har förändrats sedan Fadimes död?

Fadimes mod att stå upp mot hedersförtryck har resulterat i att hedersrelaterat våld uppmärksammats mer och mer, och att allt fler unga kvinnor nu vågar bryta upp från sina familjer och det hedersförtryck de utsätts för, och äntligen kunna ta kommandot över sina liv. Uppskattningsvis är det ca 2000 unga kvinnor som lever under skyddad identitet, och som flyr från sina hemsituationer.


     Genom att siffrorna ökat avsevärt, och kommer troligtvis att öka ännu mer, har regeringen blivit tvungen att gå in med statligt bidrag till kommunerna, för att de i sin tur skall kunna öppna upp fler skyddade hem för kvinnor. Än så länge har inte alla pengar som regeringen utlovat utbetalats till kommunerna, men regeringen jobbar på det.

8.2 De slutsatser jag kan dra av min studie är bland annat dessa


· Mordet på Fadime Sahindal gjorde att en förändring gentemot hedersrelaterat våld krävdes i Sverige.

· Fadime blev en symbol och en martyr, för unga kvinnor, genom sitt mod att stå emot hedersförtrycket.

· Efter mordet på Fadime har allt fler unga kvinnor brutit upp från sina hemförhållanden och tagit kommandot över sina liv.

· Debatten om Fadimes mord kom inte att handla om själva mordet utan faktorn bakom, om det hade med kulturella skillnader eller patriarkala strukturer att göra eller inte.

9 Sammanfattning


Hedersrelaterat våld sker oftast i familjer med en patriarkalisk människosyn, där en familjs heder förknippas med kvinnans kön. Det är inte enbart familjen som utövar förtrycket, utan hela släkten kan stå bakom beslutet. För att en ung flicka ska utsättas för hedersförtryck krävs det väldigt lite. Om hon på minsta sätt beter sig illa, kommer hem några minuter för sent, bär fel kläder, eller agerar västerländskt kan hon bli slagen av sin far eller sina bröder.

     Så var det för Fadime Sahindal. Hon gick mot sin pappas och släkts önskan om att följa deras riktlinjer och valde istället sin egen väg och gick ut i media och berättade för det svenska folket om det hedersvåld hon utsatts för.    

     Fadime Sahindal var en modig tjej som gjorde allt för att Sveriges politiker skulle inse allvaret med hedersrelaterat våld. När hon sedan dödades av sin far blossade en stor debatt upp, som utmynnade i två olika sidor, där de genom sina ståndpunkter försökte få klarhet till varför mordet skedde och vad som var den bakomliggande faktorn. Den ena sidan, med Kurkiala i spetsen, talade om kulturella skillnader, och som menade att kultur var ett centralt begrepp i förståelsen av mordet, samt att man inte skall sluta tala om kulturella skillnader för rädslan över att det kan utnyttjas av rasister. Den andra sidan, med Matthis i framledet, menade att mordet ägde rum i Sverige och skulle därför dömas efter den svenska lagstiftningen, och att faktorn bakom mordet inte var kulturen utan patriarkala strukturer. Hon menade vidare, att genom att använda sig av patriarkala strukturer kan man lättare sträva efter förändring än att använda sig av kulturella skillnader.

     Efter Fadimes död har allt fler fall av hedersförtryck uppmärksammats och allt fler unga kvinnor har tagit modet att gå mot sina familjer och det förtryck de utsatts för. Genom att allt fler unga kvinnor söker skyddade hem, har regeringen fått gått in med pengar till kommunerna så att de i sin tur kan underhålla de redan existerande hemmen, samt starta upp fler skyddade hem för misshandlade kvinnor.

    Fadime Sahindal skapade historia med sitt öde, och som hon önskat, skapade hon en förändring i Sverige.
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Bilagor


Bilaga 1


Fadimes tal till riksdagen


Mitt namn är Fadime och jag är 25 år gammal. Jag har blivit inbjuden hit idag för att berätta om mina erfarenheter av hur det kan vara att leva som utländsk tjej i Sverige, med dess lagar, seder och kultur. Hur svårt det är att balansera mellan familjens krav och förväntningar och det svenska samhället som står för helt andra värden och synsätt.


     Jag har tänkt dela med mig av mina upplevelser och hoppas att ni genom dem får förståelse och kunskap och hur utsatta invandrartjejer kan vara. Det är inte min avsikt att peka ut någon syndabock utan jag vill hjälpa er att förstå hur och varför konflikter som dessa kan uppstå, både ur min egen synvinkel och min familjs.


     Men jag vill börja med att poängtera att kvinnoförtryck inte endast drabbar flickor från Mellanöstern utan att detta förekommer även bland många andra familjer, från andra delar av världen.


Jag föddes i en liten by nära staden Elbistan i den kurdiska delen av Turkiet. Mina föräldrar ägde mark och försörjde sig på lantbruk och djurskötsel, vilket vi i familjen arbetade gemensamt med, sida vid sida. Vi var en enda stor och lycklig familj med klara roller och uppgifter. Visserligen hade vi inget materiellt överflöd men vi hade en varm gemenskap.


     När jag var sju år gammal flyttade vi till Sverige, av ekonomiska skäl. Till en början var allt frid och fröjd men ju äldre jag blev, desto mer förbud började mina föräldrar sätta upp. De första tecknen jag märkte var att jag inte längre fick leka med mina svenska kamrater, eller delta i aktiviteter utanför skolan. Jag skulle gå direkt hem och hjälpa min mor med hushållsbestyren och uppfostras till en fin flicka.


    Mina föräldrars syn på skolan var att det var bra om jag kunde lära mig att läsa och skriva för att bli deras länk ut i det svenska samhället eftersom de själva var analfabeter. Men några högre studier än så ansåg de inte att jag behövde. Man behöver ingen utbildning för att ta hand om man och barn.


    När jag kom upp i tonåren ville mina föräldrar att jag skulle åka ner till Turkiet och gifta mig med någon av mina kusiner, precis som mina äldre systrar hade gjort. Jag vägrade att finna mig i detta. Jag kände mig alldeles för ung och omogen för ett sådant stort beslut. Dessutom ville jag själv få bestämma vilken man jag skulle dela mitt liv med.


Det synsätt som mina föräldrar hade var att familjen och släkten skulle stå i centrum, varför jag måste tänka på familjen bästa framför mitt eget välbefinnande. Det är bättre att en person lider än att en hel familj och släkt lider. Men till skillnad från mina föräldrar levde jag i och var en del av det svenska samhället. Jag gick dagligen i svensk skola, åt svensk mat, hade svenska kompisar och tittade på svensk tv.


     Självklart var jag påverkad av de synsätt och värderingar som rådde här. Jag började därför tänja mer och mer på gränserna. Jag fortsatte att träffa mina svenska kamrater, fika på kaféer och komma hem senare än den utsatta tiden.


     Jag hade ju mina egna drömmar och mål här i livet. Jag ville sätta upp mina egna villkor för mitt liv, göra mina egna misstag och lära mig av dem. Och jag ville stå på mina egna två ben och ta ansvar för mina egna handlingar. Inte låta någon annan bestämma över hur jag skulle tycka, tänka och handla. För mig var det dessutom oerhört viktigt att få utbilda och utveckla mig som person. För er är detta säkert inget konstigt, eftersom det är det svenska levnadssättet, men för min familj var det något oerhört skrämmande.


     Deras uppfattning om svenskar och det svenska levnadssättet var att de var lösaktiga och att de varken hade kultur, moral eller etiska värderingar. Det enda de gjorde var att dricka, gå ut och dansa och ha fria sexvanor. Dessutom såg de att svenskar inte hade någon som helst respekt för familjelivet eftersom de skilde sig till höger och vänster.


     Dessa uppfattningar hade de skapat sig utifrån sina egna förutfattade meningar. De kände ju inte några svenskar och de ville inte heller umgås med dem. Till en början balanserade jag mellan de kurdiska traditionerna och kraven som fanns på mig ute i det svenska samhället. Jag var enormt kluven och enormt förvirrad och jag var tvungen att leva ett dubbelliv, allt för att tillfredsställa båda kulturernas förväntningar på mig som ung kvinna.

Men så en dag hände det som inte fick hända. Jag träffade en svensk man. Han hette Patrik, och Patrik och jag förälskade oss i varandra. Till en början var jag livrädd för vad detta skulle innebära för mig och jag förklarade för honom vilka förutsättningar som måste gälla. Mina föräldrar fick inte under några som helst omständigheter veta något om oss.


     Trots riskerna valde vi att inleda ett förhållande, även om det innebar att vi endast kunde träffas inom fyra väggar och ständigt leva med skräcken att bli upptäckta. Efter ett års förhållande var vi trötta på att jämt träffas inomhus och smyga med vår kärlek och började bli alltmer oförsiktiga.


    Vi började stegvis visa oss ute tillsammans på ställen där vi kunde vara någorlunda säkra på att inte träffa på någon i familjen eller släkten. En dag ledde vår oförsiktighet till att vi upptäcktes av min far, som självklart exploderade av ilska och började slå på mig och Patrik.


     Hans reaktion var för mig fullt förståelig. Som far och familjeöverhuvud är det hans uppgift att vaka över familjens heder. Han ska värna om och skydda kvinnliga släktingars sexuella uppförande och se till att döttrarnas oskuld är bevarad fram till giftermålet. Om den nyblivne maken till hans döttrar får veta att hon inte är oskuld på bröllopsnatten kan han direkt kräva skilsmässa.


     Än idag överlämnas det blodfläckade lakanet till brudens svärmor så att hon kan visa sin omgivning att de fått en ärbar och ren kvinna. Eftersom familjen förstod att vi var ett par kunde de snabbt dra slutsatsen att jag inte längre hade kvar min oskuld.


     För dem innebar detta att jag aldrig skulle kunna … att de aldrig skulle kunna gifta bort sin dotter på det sedvanliga sättet, med en kurdisk man. Vilket enligt dem var meningen med livet för mig? Jag hade dragit skam över familjen och hotade deras ställning gentemot deras omgivning. Jag hade gjort något oförlåtligt, något som aldrig tidigare hade gjorts i min släkt.


     Det skakade om deras värld och skrämde livet ur dem. I deras ögon hade jag alltså förvandlats från en fin kurdisk flicka till en uppkäftig hora som trodde att hon var något bara för att hon levde i Sverige. De var tvungna att bevisa för sin omgivning att de kunde hantera problemet, för att bevara sin heder. Ett beteende som mitt måste straffas och skulden skulle betalas i blod.


     Ensam och övergiven av familjen blev jag tvungen att snabbt lämna Uppsala för att jag visste att om de fick tag på mig skulle de ta livet av mig. Jag flyttade upp till Sundsvall. Mina föräldrar spårade upp mig ganska snabbt och fick reda på var jag befann mig.


Männen i släkten började ringa och hota mig per telefon. De talade om för mig att jag aldrig skulle komma undan med det här. Min lillebror fick till uppgift att ta livet av mig. Varför just han blev utvald var naturligt, han var omyndig och riskerade inte att dra på sig något högre straff. Dessutom var det hans uppgift, som enda sonen, att se till att hans systrar höll sig inom kulturens ramar.


     Hoten blev allt allvarligare ju längre tiden gick, och ju mer jag stod på mig och vägrade underkasta mig, desto värre blev det. Till slut stod jag inte ut längre utan beslöt mig för att vända mig till polisen för att få skydd och informera dem om min situation så att de skulle vara insatta i fall något skulle hända mig.


     Till min stora förskräckelse tog polisen mig inte på allvar, för dem var min berättelse som en påhittad saga. Deras enda råd till mig var att jag skulle vända mig till min familj och tala om för dem att de minsann inte fick hota mig, att de skulle respektera de svenska lagarna och sederna. Polisen förstod sålunda inte allvaret i min situation och deras oförstånd blev till ett, enligt mig, respektlöst och kränkande beteende.


     Vad förväntar du dig av oss? Vi har inte råd att tillhandahålla dig en vakt som bevakar dig dygnet runt, blev polisens svar till mig. Med tungt hjärta gick jag från polisstationen utan att ha fått någon som helst hjälp. Jag var helt enkelt tvungen att hjälpa mig själv bästa jag kunde.


     Som en sista utväg vände jag mig till massmedia för att få hjälp, och detta kom att bli mitt effektivaste skydd. Min tanke var att skapa debatt kring problematiken och därigenom se till att strålkastarna var riktade mot min familj. På så sätt försökte jag få dem att backa undan. Och mitt fall fick stor uppmärksamhet eftersom det var under samma period som ett flertal andra fall av hedersgärningar blev omskrivna.


     Fallet Sara i Umeå var det mest omtalade. Hon var, liksom jag, en tjej från Mellanöstern. Hon ströps av sina kusiner för att hon ville leva sitt eget liv. Av samma anledning blev också en tjej från Stockholm knivskuren av sina släktingar. Jag valde att uppriktigt berätta om de förhållanden utländska tjejer var tvungna att leva under här i Sverige. Jag blev en tröst och ett ansikte för de tjejer som levde under förtryck och som riskerade att bli utstötta eller dödade om de inte underkastade sig sina familjers vilja och levnads sätt.


Vid ett nytt försök att få polisens uppmärksamhet hade jag turen att få komma i kontakt med en polis som hade erfarenhet av att jobba med utländska kvinnor som var hotade och misshandlade av sina män. Han förstod direkt allvaret i min situation och informerade mig om mina rättigheter som utsatt. Men tyvärr kunde inte polisen erbjuda mig någon mer handfast hjälp än larmpaket och skyddade personliga uppgifter, eftersom det inte gått längre än till olaga hot.


     Jag tog emot larmpaketet men tackade nej till att byta namn och gömma mig. Vad var mitt brott? Varför skulle jag gömma mig? Mediekarusellen ökade sedan lavinartat. Jag blev fullkomligt bombarderade av journalister från en stor mängd av Sveriges tidningar och radio. Jag medverkade bland annat i en dokumentär som Folkhälsoinstitutionen gjorde i utbildningssyfte, och i TV-programmet Striptease.

     Min anmälan mot min far och bror ledde slutligen till rättegång. Min far fälldes för olaga hot och min bror för olaga hot och misshandel. Direkt efter rättegången åkte jag med krossat hjärta tillbaka till Sundsvall. Tanken på att jag aldrig skulle få ha en relation med min familj smärtade mig. Och jag saknade min mor något så oerhört. Jag önskade inget högre än få vara i hennes famn igen, men jag visste att det var en omöjlighet. Eftersom hennes uppgift som mor var att uppfostra mig till en lydig och fin flicka och detta hade misslyckats så fick hon skulden för det.

     Hon kunde inte heller ställa sig på min sida eftersom situationen för henne då skulle förvärras ytterligare. Hon anklagade sig själv. Idag bor jag och pluggar i Östersund. Jag studerar till socionom så att jag kan fortsätta mitt arbete med att hjälpa flickor som har problem som jag gått igenom, som jag själv har haft. Och idag känner jag mig stark och stabil men det har tagit en lång tid att komma dit där jag är i dag.

     Jag har fått ge upp hela min bakgrund och börja om från början med att bygga upp mig själv, min identitet. Jag har lyckats skapa mig en plattform på vilken jag står med mina två egna ben. Jag har kämpat så mycket för att komma dit och har betalat ett väldigt högt pris. Min trygghet finner jag hos mina vänner som har blivit min nya familj. Trots att jag fått betala ett högt pris så ångrar jag inte att jag tog mitt beslut att ta min frihet och gå.

Självklart är jag mycket ledsen över det som hänt och det som jag har förlorat, men jag varken är eller tänker bli bitter över det som hänt, för i så fall känns det som att allting skulle ha skett till ingen nytta. Min familj har förlorat sin heder och en dotter och jag har förlorat alla mina nära och kära.


    Med facit i handen så tror jag att det inte hade behövt gå så långt som det har gjort i mitt fall. Hade mina föräldrar fått stöd och hjälp från en nationell organisation, exempelvis Kurdiska föreningen, så hade det inte behövt bli så här.

     Hade samhället tagit sitt ansvar och hjälpt mina föräldrar att bli mer delaktiga i det svenska samhället så hade detta kanske kunnat undvikas.


    Det som har hänt mig är inget som man kan göra någonting åt men jag tror att det är viktigt att lär sig någonting av det och gör någonting i framtiden, så att sådana här fall inte upprepas.


     Jag har valt att berätta min historia här för er i dag i förhoppning om att det kan hjälpa andra invandrartjejer, så att inte fler behöver gå igenom det jag har fått göra. Om alla drar sitt strå till stacken behöver sånt här inte upprepas. Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv man önskar sig. Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem.


     Tack för att ni lyssnade.


Fadime Sahindal
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