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ABSTRACT 
Titel: Familjens ansikte utåt- i allt jag gör måste jag tänka på männen i min familj, för allt jag gör 

påverkar dem.  



Författare: Cecilia Persson 

Kurs: Religion C, Högskolan Gävle 

Termin: VT-11 

Handledare: Per-Olof Åkerdahl 

Syfte: Mitt syfte med min c-uppsats är att belysa utvalda kvinnors situation inom hederskulturen samt 

undersöka religionens inverkan på hederskulturen. 

Metod: Litteraturstudier.  

Frågeställningar: Vad har kvinnorna gemensamt i sina berättelser om sina liv?  Och som påverkat 

deras livssituation? Vad för skuld/orsak har religion för livssituationen som kvinnorna har levt? 

Huvudresultat: Min litteraturstudie handlar om fyra kvinnor som lever eller har levt i hederskulturen. 

Studien bearbetare frågeställningarna som handlar om vad kvinnorna har gemensamt med varandra, 

varför de har valt att motarbeta hederskulturen samt relationerna till religion. Syftet med studien är att 

få en inblick hur det är att växa upp som ung kvinna inom hederskulturen. Studien handlar om kampen 

hos kvinnorna, att få rättvisa och rätt om sin egen frihet. Utifrån kvinnornas berättelser och 

informationen om heder diskuterar jag huruvida skulden ligger i kulturen eller religionen. Vad det är 

som utlöser kontrollen och våldet inom hederskulturen.  Resultatet visar att kvinnorna har en inre 

drivkraft att inte acceptera orättvisa, de vill själva välja vilken man de ska gifta sig med och om de ska 

utbilda sig vidare eller bli hemmafru.  Tre av de fyra kvinnorna i studien uppfattas som sociala, 

lättlärda och med en stark vilja. En av dem är tillbakadragen, hon har det svårt i skolan och hennes 

drivkraft till förändring kommer först efter hennes systers död. Resultatet visar att inom 

hederskulturen är religion och kultur svåra att skilja åt. Vilket av kultur eller religion som ligger i 

skuld är svårt att utse när de som utövar hedersrelaterat våld även säger sig vara troende.  

Nyckelord: Heder, hedersrelaterat våld, hederskultur, religion, islam, kvinnans sexualitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLEDNING 
”Varför skjuter de henne en gång till framför mina ögon så att jag måste se?” (L K 

Swanberg,2002:157) undrar Breen Atroshi. Hon syftar till dagen då hennes farbröder och pappa 

mördar hennes syster Pela Atroshi. De mördar henne för att hon hade blivit en dålig flicka. En dålig 

flicka i släkten gör att släkten förlorar sin heder. De hade bestämt sig för att vinna tillbaks sin heder.  



De sköt Pela framför ögonen på lillasyster Breen och deras mamma. De gjorde det för att skrämma 

dem, för att visa vad som händer med kvinnor i släkten om de inte sköter sig.  

Pela accepterade inte pappans eller släktens krav på hur hon skulle bete sig. Pela fick inte klä sig som 

hon ville, hon fick inte träffa vänner eller titta sin pappa i ögonen. Hon rymde två gånger för att 

komma bort från kontrollen hemifrån, det blev sista droppen för vad männen i släkten accepterade. Det 

började skvallras i omgivningen om att Pela hade förlorat sin oskuld. Hon hade gått för långt. Därför 

mördades hon. 

Vad männen inte räknade med var att Breen blev inte bara skrämd den kvällen. Den kvällen föddes en 

drivkraft inom Breen som var villigt att riskera sitt eget liv bara för att få rättvisa. Pela och Breen är 

inte själva om att inte acceptera sin sits som kvinna i hederskulturen. Den här studien handlar om fyra 

kvinnor som inte accepterade sin livssituation och om deras kamp för förändring. Studien handlar om 

heder och om Pela, Breen, Fadime och ”Sofia”.   

Innan jag påbörjade min studie tänkte jag att religion var en stor del av hederskulturen. Nu efteråt har 

jag insett att religion är en del av hederskulturen, men en ännu större del består av familjeband, 

omgivningens betydelse, myten om oskulden, traditioner och människor som inte är medvetna om sina 

rättigheter. 

Syfte 
Mitt syfte med min c-uppsats är att belysa utvalda kvinnors situation inom hederskulturen. Jag vill 

undersöka vad för likheter och olikheter det kan finnas i kvinnornas barndom, ungdom, 

familjerelationer och hur kvinnorna lever idag samt undersöka religionens inverkan på hederskulturen. 

Jag ska undersöka om hederskulturen kan existera utan religionen.  

Frågeställningar 
Mina frågeställningar som jag kommer att försöka besvara genom min c-uppsats är:   

Vad har kvinnorna gemensamt i sina berättelser om sina liv?   

Vad är det som påverkat deras livssituation?  

Vad för skuld/orsak har religion för livssituationen som kvinnorna har levt? 

 

 

 

 

 

 

 

 



METOD OCH MATERIAL 
Min ambition var att finna förståelse för kvinnornas situation inom hederskulturen i Sverige. Som 

metod har jag valt litteraturstudier. Jag valde litteraturstudier för att jag skulle befinna mig ute på 

landet och kom fram till att det skulle underlätta att använda böcker istället för att intervjua människor. 

Jag ville med mitt val av metod komma åt kvinnornas känslor, jag ville förstå dem. Om jag hade 

använt mig av enkät-frågor hade jag inte kommit åt kvinnorna bakom siffrorna/statistiken i 

undersökningen. Jag eftersökte personliga kommentarer och upplevelser.  

Det är tre böckerna som jag har haft mest användning av, två av böckerna är skrivna i forskningssyfte, 

den tredje boken är en självbiografi. Därtill har jag använt mig av internetsidor som NE.se och  

hemsidan ”Glöm aldrig Pela och Fadime” som kämpar för tjejer och killar inom hederskulturen. 

En av böckerna bygger på intervjuer med fem kvinnor som befinner sig eller har befunnit sig inuti 

hederskulturen och upplevt hedersrelaterat våld. En annan bok handlar om en närmare granskning av 

företeelsen hedersrelaterat våld. Där diskuterar författaren utifrån rättsprocessen kring mordet på 

Fadime Sahindal, hon granskar också hedersbegrepp och frågeställningar kring kultur och identitet. 

Självbiografin är berättad av Breen Atroshi, lillasyster till Pela Atroshi som blev mördad i Irak (hon 

var svensk medborgare och flydde med familjen till Sverige något år tidigare). Med hennes berättelse 

kom jag nära en släkt och familj som är uppbyggt i en kultur med heder.  

Jag valde att fokusera på tre kvinnor, Pela och Breen Atroshi och en kvinna som kallar sig ”Sofia”. 

Där jag fokuserat på deras bakgrund, deras familjerelationer, och deras religiösa uppfattning. Jag ville 

ha med Fadime Sahindal. Dock fanns det för mycket spretig information om henne därför valde jag att 

ha med hennes tal från riksdagen 20 nov år 2001.  I talet berättar hon själv sin uppväxt, 

familjerelationer och hur hon upplever sin vardag med hedersrelaterat våld. Hon blev sedan mördad av 

sin pappa, därför har jag skrivit en kort informations ruta om henne för att öka förståelsen.  

Om jag hade valt att göra en enkätstudie hade jag kunnat få ett större perspektiv på hederskulturen. Jag 

hade fått en större översikt över hederskulturen med fler människor i undersökningen. Jag hade använt 

mig av frågan ”vad är det för relation mellan heder och religion?” och hade nått ut till fler människor 

och fått fler svar. Jag valde att skriva om fyra kvinnor och kan enbart utgå från deras berättelser. Om 

jag istället valt att jobba med statistik hade jag fått mer direkta svar över hur många kvinnor som 

känner sig kvävd på grund av hederstänkande.  

Att jag använde mig av litteraturstudier begränsade min studie med att fånga omfånget av människor 

som drabbas av hederskulturen. Dock hade jag gått miste om den känslomässiga delen som jag var ute 

efter i min studie, om jag inte hade använd mig av litteraturstudier. Jag är nöjd med mitt val av metod. 

Jag kom åt det personliga i kvinnornas berättelser och därmed mer förståelse.  

Frågorna jag har tänkt besvara med min undersökning är: Vad kvinnorna har gemensamt i sina 

berättelser om sina liv och vad som har påverkat deras livssituation.  

Jag kommer också besvara vad för skuld/orsak religion har för livssituationen som kvinnorna har levt.  

Böckerna och internet sidorna var grunden för min kvalitativa studie.  

Tidigare forskning 
Det finns rätt mycket forskning inom ämnet heder. Men två personer som tidigare har forskat inom 

ämnet heder är den norska professorn i socialantropologi Unni Wikan och socialarbetare, konsulten, 

utbildare och samhällsdebattör Maria Hagberg. Två av deras böcker har jag använt mig av i min 



studie. I Maria Hagbergs bok ”Vid 20 börjar den ruttna, (2009)” får läsaren följa med fem kvinnor i 

deras uppväxt i hederskulturen. kvinnornas berättelse tar upp nästan hela boken, på slutet finns det ett 

avslutade kapitel där författaren diskuterat kring ämnet heder och religions roll. Medan i Unni Wikans 

bok ”En fråga om heder (2003)” diskuterar författaren ämnet heder i sig (Vad är heder?), hon 

diskuterat hur en rättsprocess kring ett hedersmord går till. Hur släktmedlemmar ställer sig bakom den 

som utfört hedersmordet, hon diskuterat på vilket vis heder är kollektivt.  

Min studie handlar om tre kvinnor (fyra medräknat med Fadime Sahindal) och jag har valt att speciellt 

fokuserat på dessa kvinnor och gjort studien runt dem. Det finns ingen tidigare forskning kring mina 

frågeställningar om de kvinnor jag har studerat om.  

 

BAKGRUND 
Heder 
Heder kan förklaras som till exempel en kroppsdel, Unni Wikman(2003) beskrev det som en 

näsa. En näsa är något man har, något som är del av en själv. Och speciellt, tappar jag min 

näsa så ser jag urlöjlig ut, jag ser dum ut, folk skulle skrattar och peka mot mig. En näsa har 

jag eller har jag inte den. Det är detsamma med heder, antagligen har jag den eller har jag den 

inte. Det är inget som man kan ha lite grann av, eller att jag skulle tappa lite av min heder. 

Förlorar du den, förlorar du allt. Men har du förlorat din heder kan du vinna tillbaks den.  

NE.se beskriver vad Hedersvåld är: ”Hedersvåld, hedersrelaterat våld, våldsakt eller 

tvångsåtgärder där skälet anges vara att åter uppehålla familjens eller släktens heder. Detta 

sker genom att man stänger inne, misshandlar eller dödar den som visat illojalitet mot den 

egna gruppen och dess ledare eller begått brott mot familjens och samhällets normer och 

därigenom skadat familjens anseende.” 

Heder ligger i det yttre, i hur saker och ting uppfattas av omgivningen. Tappar jag min näsa 

och bara håller mig inomhus då får ingen reda på att jag är näslös, det är först när 

omgivningen ser mig som det blir pinsamt, ett problem. ”Skammen blir ingen realitet förrän 

den blir offentlig” (U Wikan, 2003:71) Familjen kan förlora sin heder för att det går ett rykte 

om en av döttrarna har tappat sin oskuld även om det är sant eller inte. Omgivningen tror på 

ryktet och där med ses deras dotter inte längre som oskuld(oavsett om det är sant). Om 

familjen vet om något som skulle skada deras rykte eller deras heder kan de välja att behålla 

hemligheterna inom familjerna. Därmed skadas inte heller deras heder. 

 Omgivningen kan bestå av enbart släktingar till hela samhällen. Om en person gör något som 

skadat familjens heder kan människor i omgivningen avvisa personen positiv uppmärksamhet.  

Andra familjer vill inte ses tillsammans med en person eller släkt som har förlorat sin heder. 

Speciellt inte personen som orsakade det. Det kan finnas tankar om att en kvinna som har 

tappat sin heder kan smitta andra kvinnor.  

 ”…Skam kräver handling första när den blir känd”(U Wikan, 2003:71).Om familjens 

heder har gått förlorat krävs det åtgärder. Åtgärder för att vinna tillbaks hedern. Handlingen 

kan vara allt från kräva heltäckande kläder eller att personen ska försvinna/dödas. I familjerna 

är det männens uppgift att rätta till familjens heder.  De ska fixa ”problemet”, trots om det 



handlar om att döda sitt eget kött och blod. Det är männen som under flickornas uppväxt ska 

se till att flickorna/kvinnorna sköter sig. Pojkarna får i tidig ålder uppfattningen att det är 

deras uppgift att hålla koll på kvinnornas oskuld/rykte om sig.  

Heder är kollektiv (U Wikan,2003:70). En släkt kan vara med och öka pressen när det gäller 

kontrollen över släktens kvinnor. Släkten kan ifrågasätta en faders sätt att ha koll på sin dotter, 

de kan skvallra och spekulera om vem hon talade med i mobiltelefonen eller ha åsikter om 

hennes attityd. Det är viktigt att ha koll på varandra för hela släktens heder kan stå på spel om 

en av kvinnorna i släkten skämmer ut dem. Hela släktens heder går förlorad om någon gör ett 

felsteg, därför är hedern kollektiv. Fadime berättar i sitt tal i riksdagen 20 nov, 2001, om 

hennes familjs synsätt, deras synsätt var att familjen och släkten skulle stå i centrum. De 

menade att det är bättre att en person lider än en hel familj och släkt lider.  

Släktens kollektiva kontroll på kvinnorna kan skada henne men på samma sätt kan släkten 

vända den kontrollen och påverka det till det positiva. Hade Fadimes eller Pelas släkt försökt 

stoppa morden hade de kunnat rädda dem. Hade inte deras släkt pressat kontrollen över deras 

liv och istället stöttat dem i det nya landet hade deras liv inte behövt offras. Det är den sociala 

miljön som avgör kvinnornas öde.  (U Wikan, 2003) ”det här visar hur viktigt den sociala 

miljön är. Vanheden ¨ligger inte i själva handlingen. Den ligger i omgivningens reaktion”(U 

Wikan, 2003:70) Hade inte släktens reaktion varit att familjens/släktens heder var förlorad 

hade inte det behövs en dödlig handling.  

Vad som skiljer ett vanligt mord med ett hedersmord är bland annat att i hedersmordet är 

vanligtvis en hel släkt/familj inblandat. Medlemmar av släkten är delaktiga i beslutet att 

mörda en person. Planeringen sker också tillsammans. En annan skillnad är när ett vanligt 

mord utförs av en man som t ex mördar sin fru kan beskrivas som ett monster, och skillnaden 

är att efter ett utfört hedersmord kan den som mördat kallas hjälte. (M Hagberg,2009:11) 

NE.se beskriver vidare ”hedersvåld”: Hedersvåld och hedersmord hänger samman med 

tribala samhällen och tribala normer i områden av världen där staten och dess institutioner 

är svaga och individerna beroende av den hjälp och det skyddsnät som familjen och 

klangemenskapen utgör. Lojaliteten mot den egna gruppen blir då den viktigaste normen.” 

Hederskod 
Släktens värderingar och moral kan kallas hederskoder. Hederskoder som både släkten och 

omgivningen är medvetna om.  Hederskoderna är en uppsättning regler som specificerar vad 

som tillför och vad som inte tillför heder (U Wikan, 2003:65) Det är koder som fungerar som 

grundvärderingar.  En sådan hederskod kräver absolut lojalitet med gruppen snarare än med 

samhället. Släktens värdering och moral väger tyngre än statens lagar. Det är som en 

vägvisare hur släkten ska leva sina liv, och hur släkten inte ska leva sina liv. Det är inte 

nerskrivna regler utan det är under uppväxten som barnen lär sig vad som anses rätt och fel 

inom släkten. Det lär sig snabbt att släktens regler ibland inte stämmer in med andra familjer 

eller samhällens regler. En av ”Sofias” vänner berättar för henne under en lektion där klassen 

diskutera misshandel, ”Men du vet, vi lever ju annorlunda än svenskarna. Vi får slå men de 

får inte göra det”(kapitlet om ”Sofia” sid 2) 



Om någon skulle bryta mot släktens värderingar vet de inblandade vad för straff det kan ge, 

”Hedern kan förloras. Detta är ett utmärkande drag. Reglerna i hederskoden specificerar vad 

man måste göra för att återvinna sin stolthet om man blivit vanhedrad”(U Wikan2003:70)  

Ett straff behöver inte innebära döden. Till en början är det kontrollen som ökar och 

bestraffningar som innebär psykiskt eller fysisk misshandel. Har det dock börjat gått rykten 

om att till exempel dotterns oskuld är borta krävs större handlingar. Med ett äktenskap kan 

släkten vinna tillbaks sin heder. I många fall går flickan med på det på grund av att hon vet 

om konsekvenserna om hon avstår. Pela gick med på att giftas bort utan något större 

motstånd, hon visste att det var det enda ”rätta”(kapitlet om Pela och Breen, sid 3). Dock 

förekommer det tvångsgifte mål och giftermål vid ung ålder.   

Bestraffningarna ska bli sedda av omgivningen och ”skrämma” kvinnan att ”skärpa till sig”. 

Det är viktigt att de andra kvinnorna i släkten ska bli medvetna om vad som händer om de gör 

felsteg. Pela mördades framför hennes lillasyster Breen och henne mamma. Breen menade att 

det var enbart för att skrämma dem, visa att det är männen som bestämmer (kapitelet om Pela 

och Breen, sid 4).   Hederskoder som finns inom hederskulturen finner vi också i t ex 

kriminella gäng. 

Hederskulturen har funnits med i historien i många år. Det är ett internationellt problem och 

förekommer överallt, runt om i hela världen. (M Hagberg,2009:11) Utvecklingen har varierat 

i tid och rum, både inom och mellan olika samhällen. (U Wikan,2003:59)” Hedersrelaterat 

våld är det stora världsomspännande våldet och bärs vidare genom konservativa traditioner 

och dogmastik utövad religion” Över världen upprätthålls hederskulturen av såväl män som 

kvinnor. (M Hagberg,2009:14) 

Kvinnans sexualitet och religion  
I historien har det varit männen som representerade familjen utåt och därmed förvaltade 

familjens heder. Kvinnan däremot utgjorde ett hot mot männens heder, och hotet kom ur 

kvinnans sexualitet. Än i dag lever det tankesättet kvar(U Wikan, 2003:57)Hedern finns i 

kvinnans sexualitet. Det visar sig ibland annat i myter om mödomshinnan och oskuldkontroll 

från männen i släkten/familjen. (M Hagberg,2009). 

Att kontrollera kvinnans sexualitet är en av hederskulturens huvudsyfte. (M Hagberg,2009)  

”Än i dag överlämnas det blodfläckade lakanet till brudens svärmor så att hon kan visa 

omgivningen att de har fått en ärbar och ren kvinna” – (Fadime Sahindal, riksdagen, 20 nov 

2001) 

Heder betraktas som något manligt: män har heder, kvinnor har skam i kroppen. Att ”ha skam 

i kroppen” är att rätt kunna förvalta sin sexualitet i enlighet med heders koden. Familjerna kan 

välja om de vill se att kvinnan är skamlös eller inte. (U Wikan,2003:70)   

Inom hederskulturen ska kvinnan inte titta in i männens ögon, de ska inte tala högt eller 

ifrågasätta vad männen säger. Kvinnan ska alltid visa respekt för mannen. Kvinnan ska 

uppfostra barn och hålla igång hushållet. Kvinnan behöver inte kunna läsa eller skriva, men 

idag är familjen mer uppmuntrade att döttrarna ska studera och utbilda sig. Kvinnan ska klä 

sig i kläder som inte ska väcka männens uppmärksamhet, det vill säga väldigt täckande 



kläder. Kvinnan ska inte dra till sig blickar från män. Smink och hår styling ska begränsas 

eller uteslutas. (L K Swanberg, 2002) 

Att mannens heder kan förloras på grund av andras (kvinnornas) handlingar gör mannen till 

sårbar. ”Mannen har därmed skaffat sig ett problem. Han har utvecklat ett hedersbegrepp som 

gjort honom ytterst sårbar inför kvinnors vandel beträffande sexualitet”(U Wikan, 2003:57) 

Mannen är familjens överhuvud och han ska förvalta en gemensam egendom. Därför är det 

viktigt att behålla kontrollen för om någon gör sig skyldigt till ett felsteg kan hela släkten 

störtas ner i avgrunden. (U Wikan, 2003:70)  

Unni Wikan skriver att hon ser en utveckling där kontrollen över kvinnans sexualitet 

intensifieras i Norden, i delar av mellan östern och även övriga världen. ”Framsteg man 

trodde sig ha vunnit efter flera decenniers kamp om jämställdhet visar sig gälla bara delar av 

befolkningen” (U Wikan, 2003:60).  

Hederskulturen finns över hela världen och i de flesta länder. Hedersmord och hedersvåld 

förekommer inom alla religioner och trosuppfattningar(U Wikan, 2003:80).  

Där religion, politik och de religiösa texterna utgör landets lagstiftning är kvinnor och barns 

rättigheter stark nedsatta (M Hagberg, 2009:13)”Det finns muslimer som bestämt hävdar att 

en viss lagtolkning från 800-talet skall gälla idag, men detta gäller långt ifrån alla” (M 

Gardell, 2010:132) Hederskulturen är mer utbrett i dessa länder/områden.  

I länder där religion och lagstiftningen är sammankopplad ger ett hedersrelaterade brott ett 

betydligt lägre straff än ett ”vanligt” brott.  Till exempel, ett hedersrelaterat mord kan ge 

några månaders fängelse och ett vanligt mord kan ge upp till livstid (U Wikan, 2003:88). 

I länder där religionen utgör lagstiftning finns det rörelser som kämpar för rättigheterna till 

kvinnor och barn, och det finns även rörelser som kämpar mot dessa rörelser, de som vill ha 

kvar lagstiftningen och därmed förtrycket mot kvinnor. (U Wikan,2003:89) ”Bland muslimer 

som kommer från ett visst område i världen finns ibland uppfattningar som identifierar de 

partikulära rättstraditioner just de växt upp med som ”islamisk lag”, medan andra muslimer 

ser den verkliga utmaningen i att frigöra sharia från alla lager av tyngande traditioner, 

lokala sedvänjor och i deras ögon förlegade eller missuppfattade tolkningar för att kunna 

skapa ett modernt rättsystem som står i samklang med och inte motverkar Guds syfte.”( M 

Gardell,2010:131)  

Hederskulturen handlar generellt mer om traditioner än utövande av religion. Dock är 

hedersbegreppet något som är sammankopplad med religion. Båda av dem som lever i 

hederskulturen och ”folk på stan”. ”Fortfarande är det tabu att ifrågasätta religionens 

inverkan på människans liv och värderingar” (M Hagberg, 2009:12) Än idag lever i allra 

högsta grad bilden av kvinnan som hora eller madonna kvar. Det finns nerskrivet i de 

religiösa texterna, framförallt allt i kristendomen, judendomen och islam. I de religiösa 

texterna har det bakas in patriarkala, rasistiska syften i form av traditioner om heder(M 

Hagberg, 2009:15)  



Människor väljer vilka delar av de religiösa texterna som ska belysas och tolkas. Tyvärr har 

det blivit att det delar som underordnar kvinnan används framhävs världens över. En kvinna 

berättar: ”…Det med oskulden är det viktigaste…. Men sen kommer man till olika tolkningar i 

Koranen. Jag har själv läst ”att inte fasta, det är värre än att tappa oskulden”. Men folk tar 

det inte så. Det har nu blivit kulturellt” (M Hagberg, 2009:36) Till exempel i koranen finns 

det texter som talar emot våld, tvång och skvaller. Dock finns det också texter som går att 

tolkas till att förstärka argumenten för våld, tvång och skvaller. Ord kan tolkas och meningar 

kan vridas till att framhäva önskad åsikt.  

Ett tag ansåg vi i Norden att hederskulturen inte fanns hos oss. Dock har det under åren 

motbevisat och visat att hedersrelaterat våld visst finns i våra länder. Till exempel, en lag om 

tvångsäktenskap avskaffades i Norge 1993. Det var för att de ansåg att det var en lag som inte 

var aktuellt i deras land. Det var en lag som enbart hängt med sen förr. Dock drabbades Norge 

av ett uppmärksammat mål om en flicka som nästan blev mördad för hon avstod ett äktenskap 

i Pakistan. Då två år senare var lagen mot tvångsgifte mål instiftat igen och högst aktuellt. (U 

Wikan, 2003:60) 

Sara Mohammad är en av personerna som har valt att bemöta de kulturella problemen. Hon är 

skapare av föreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime”, hon är själv uppvuxen i 

hederskulturen och tar i dag stort avstånd från det. Hon kämpar idag för kvinnor och män som 

utsätts på ett eller annat sätt av hedersrelaterat våld. Hon tycker att Sverige ska möta upp 

invandrarna och visa dem hur vi lever i Sverige, vad för moral och lagstiftning som finns här.  

I dagsläge anser Sara Mohammad att det inte fungerar.  Till exempel finns det skolar som 

tillåter flickor att avstå på biologilektionerna och gympan på grund av sin religion. 

Konsekvenserna av det kan bland annat vara det som hände ”Sofia” ”På grund av dålig 

kunskap om sex och sin kropp blev Sofia gravid utan att vara medveten om att det var just sex 

de hade haft” (Kapitel ”Sofia” sid2) Om en kvinna blir gravid innan äktenskap kan 

bestraffningarna leda till döden.  

Sara tror vi kan rädda många flickor genom att ”tvinga” in deras familjer i vårt samhälle. Om 

vi tillåter invandrarna att föra in hederskulturen och våldet som medföljer till nästa land, 

sprids en kultur som strider mot mänskliga rättigheter. En viktig punkt enligt Sara 

Mohammad är att upplysa fler människor och sprida större kunskap om heder och dess kultur. 

Både människor som lever i den kulturen och människor som inte har någon kunskap alls om 

den. Att informera på skolor och belysa problemen som kan hjälpa många invandrare-flickor 

och pojkar.   

”I Sverige började deras (Pela och Breens) pappa läsa koranen och tolka vad som ansågs 

rätt och fel, det var inget han gjorde medan de bodde i Kurdistan” (Kapitel ”Pela och Breen 

Atroshi, sid4) När en familj flyr från sitt hemland, kan de ibland resa tomhänta. Många har 

lämnat(eller förlorat) det mesta som de äger. När de sedan anländer till det nya landet kan 

religion och traditioner få större inverkan på familjerna.  För familjerna kan det innebära att 

de upplevs som mer religiösa i det nya landet än i deras hemland, därmed även 

hederskulturen.  ”Vissa forskare hävdar till och med att bli utsatt för våld i hedens namn kan 



vara större för kvinnor i vissa etniska grupper i Europa än den plats gruppen kommer 

ifrån”(U Wikan,2003:60)  

 

Islam och heder 
”Poängen är, att den sammankopplingen som somliga gjort mellan Islam och hedersmord är 

ett misstag”.(U Wikan, 2003:80) ”I muslimska samhället är inte allt som sker i enlighet med islam 

och detta handlande kan då inte tillskrivas religionen i sig. Du skall veta att islams lärde anstränger 

sig för att få bort dessa osmakliga kulturella seder och styra samhällen mot islams sanna läror. 

Enskilda muslimers missgrepp bör inte tillskrivas islam. Från historien känner du till att mas-

sakern av indianerna och förslavandet av Afrika inte skall sammankopplas med kristendomen, 

även om dessa brott begicks av människor som kallade sig för 

kristna”(http://www.islam.se/heder-valdtagen-mord) 

Sara Mohammad, skapare av föreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” säger ”att så länge 

religion är en privat sak är det bra, men blir religionen ett argument för att förhindra 

kvinnors rättigheter eller frihet, att människor säger att det är Guds mening och Guds vilja. 

När religionen går över gränsen med mänskliga rättigheter. Då är det inte okej.” Hon 

poängterar att hon inte har någon sympati för någon religion som vill ha makt. Hon vill inte 

heller nämna att det är i specifikt islamstyrda länder som hedersrelaterat våld är som mest 

utbrett våld i, men att det är skillnad i ett islamsk politiskt styrt land än ett land där till 

exempel kristendomen styr. En anledning kan vara att kristendomen har genom åren minskat 

sitt styre och sammankopplingen med 

staten.(http://www.viddler.com/explore/henrik/videos/21/47.899/) 

”Därför ville jag också visa att det tre unga flickorna Fadime, Sara och Pelas tragedier bör 

förstås som delar av en specifik kontext: det handlar inte om islam eller ”traditionell kultur” 

utan om specifika överväganden som gjorts av specifika människor, präglade av ett bestämt 

livsmönster.” (U Wikan,2003:104)  

Hedersrelaterat våld är som mest riktat mot kvinnorna. Dock råder också våld och starka 

motrörelser mot homosexuella. Även män utsätts och har utsatts för hedersrelaterat våld. 

Genom historien har män offrat sitt liv för att bevara släktens heder i blodfejder. Just nu i 

Sverige är ett hedersmord aktuellt och då är det en kille som har blivit mördad av hans 

flickväns familj, det så kallade ”Högsby-mordet” (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hedersmord-

i-hogsby-provas-pa-nytt_6238428.svd) 

 

Maria Hagberg skriver ”Jag vill också lyfta fram de modiga unga kvinnor som, ibland med 

risk för sin eget liv, eller framtidsplaner, vågar (vågat) ta klivet ut. De får idag betala ett 

oerhört högt pris för det.”(M Hagberg, 2009:14) 

http://www.islam.se/heder-valdtagen-mord
http://www.viddler.com/explore/henrik/videos/21/47.899/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hedersmord-i-hogsby-provas-pa-nytt_6238428.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hedersmord-i-hogsby-provas-pa-nytt_6238428.svd


 

EGEN UNDERSÖKNING /INLÄGG/ ANALYS 
I detta kapitel kommer jag presentera min undersökning. Den består av tre presentationer om tre 

kvinnor. Pela och Breen Atroshi presenterar jag tillsammans för att det är syskon och vuxit upp 

tillsammans. och ”Sofia” presenteras själv och hon har ingen koppling till Pela och Breen.  

TJEJ NUMMER 1: Pela Atroshi, TJEJ NUMMER 2: Breen Atroshi  
 

Barndom  

Pela och Breen föddes och bodde sina första år i en stad som heter Dahouk, Irak. Pela föddes 

ett år tidigare än Breen. Irak var i krig under dessa år. Breen berättar, ”Mitt land och mitt folk 

har tvingas vänja sig vid många strider. Kurderna har inget eget land..” (L K Swanberg, 

2002:15)  

Barndomen i Dahouk upplevde Breen som en bra tid. De hade pengar, de var inte hungriga 

och deras pappas verkstad gick bra. De var alltid många personen omkring dem för hela 

släkten var tillsammans.  

När Pela och Breen var elva och tio år var familjen tvungna att fly från Dahouk pågrund av 

kriget. ”Vi åkte till ett ställe som låg ännu närmare bergen som utgör gräns mellan Irak och 

Turiket. Pappa hade skaffat sig vapen för att kunna försvara sig och sin familj mot Saddams 

soldater.” (L K Swanberg, 2002:41) Det var en jobbig tid för familjen. Breen upplevde att det 

särskilt jobbigt för barnen. De ville leka men på stigen i bergen fanns det bland annat minor 

nergrävda i marken. När de tillslut kom fram till Turkiet bodde familjen där i tre månader. De 

bodde i ett tält och de fick lite mer ordning. Dock hade familjen förlorat allt, de hade blivit 

tvungna att lämna allt de ägde när det flydde kriget. .” (L K Swanberg, 2002:44) 

De flyttade tillbaks till Dahouk och livet blev sakta men säkert normalt igen. Pela och Breen 

började skolan igen och pappa började jobba. Pela hade alltid älskat att gå i skolan medan 

Breen hade lite svårigheter med vissa ämnen.  Två farbröder med familj flyttade till Sverige 

vid den här tiden.   (L K Swanberg, 2002) 

Deras familj bestod av nio barn och mamma och pappa. Pela och Breen delade alltid rum och 

uppförde sig som typiska barn, de bråkade en del men förblev alltid vänner. Pela var alltid 

noggrann med att påminna Breen om att det var hon som storesyster. (L K Swanberg, 

2002:20) Breen berättar att Pela och hon var olika som barn. Pela var lugn och försökte 

undvika farlig situationer medan Breen alltid var den som var nyfiken och ville testa farliga 

saker.  

 

Ungdom 

Pela och Breens familj kom till Sverige 1995, Pela var femton år och Breen var fjorton år. I 

Sverige fanns det redan släktingar och Breen upplevde den första tiden som mycket god och 

glad. De gjorde utflykter, åt god mat och Pela och Breen fick börja skolan igen. Breen 

upptäcker att det är skillnad i skolan jämfört med i Kurdistan och Sverige, till exempel fanns 



det böcker, spel i klassrummen och att pojkar och flickor går tillsammans i skolan. (L K 

Swanberg, 2002:76) Breen upplevde skolan som svår i Sverige och gick i olika förberedelse 

klasser medan Pela gick direkt och började i gymnasiet. Pela hade drömmar om att bli läkare 

eller tandläkare.   

Med tiden krockade Pela och Breens vardagar med de kurdiska reglerna hemifrån och det 

svenska samhället. Breen berättar, ”Jag har blivit både kurd och svensk. Jag har tagit från 

båda kulturen, för det finns bra saker i både kurdisk och svensk kultur.”(L K Swanberg, 

2002:78). 

Hemma blev Pela och Breens pappa allt strängare och mer kontrollerade över flickorna. Breen 

berättar att hans bröder visste om att deras pappa gjorde de besvärligt för sin familj. 

Farbröderna höll med om att han var sträng, snål och misstänksam mot Pela och Breen. 

Farbröderna sa också att deras pappa tänkte som man gjorde förr i Kurdistan.  

Deras pappa tyckte att hans döttrar blev försvenskande och det resulterade i att de kurdiska 

normerna blev mycket viktigare för honom.  Pela och Breen fick inte delta i alla aktiviteter i 

skolan, en gång skulle Breen på teater med skolan men blev tvungen att ringa och säga att hon 

var sjuk (hon gick dock på teatern i alla fall). De fick inte vara med på gymnastiken, inte gå 

på kalas eller umgås med vänner efter skola, inte titta på svensk tv, klä sig ”passande” och 

absolut inte tala med pojkar.  

Deras pappa trodde hela tiden att han skulle tappa kontrollen över familjen, därför försökte 

han få mer kontroll. Men enligt Breen blev det så att ju mer deras pappa förbjöd saker ju mer 

försökte de smita undan förbuden.  Breen menar att de inte var så att de ville gå på discon och 

träffa pojkar utan de enda de ville ha vara att leva lite mer fritt, lite mer normalt. Breen såg sig 

själv som kurd och mycket av hennes värderingar var fortfarande kurdiska men hon ville 

kunna träffa kompisar, se på tv och vara mer fri. Dock såg hennes pappa enbart hur hans 

döttrar ville leva som svenskar, han var rädd (och trodde) att döttrarna struntade helt i den 

kurdiska kulturen.  

”De kurdiska pojkar vill ha flickor som kan sy vackra kurdiska kläder. Man syr dem själv, i 

vackra tyger och med guld och fina färger. Jag kan sy såna, Jag kan även dansa kurdiska 

danser och laga kurdisk mat.  Jag kan allt sånt sådant som en bra kurdisk flicka ska kunna, 

men de säger i alla fall att jag är försvenskad.” . (L K Swanberg, 2002:77) 

Farbröderna och pappan började komma till Pela och Breens skola för att kontrollera dem, de 

kontrollerade dem överallt. Breen upplevde att varken Pela eller Breen hade någon som helst 

frihet i Sverige.  

Trots allt hade Pela och Breen kul ihop, skrattade ofta.  

Pela hade svårare att anpassa sig efter pappans alla regler. Hon hade lätt att lära sig svenska 

och hade många vänner. Breen hade däremot nästan inga vänner alls, hon ville gärna men det 

var svårt att ha vänner och samtidigt följa pappans alla regler. Deras farbröder sa till dem ”Ni 

måste välja mellan att leva det livet som er pappa vill och att dö.” . (L K Swanberg, 2002:97) 



Breen försökte en gång ta sitt liv genom att svälja en massa värktabletter, hon överlevde men 

blev väldigt sjuk.  

Pela fick dåligt ryckte  

Första gången Breen upptäckte att Pela började få dåligt rykte var 1998. Pela sa tillslut att hon 

inte orkade bo hemma med alla regler och sökte hjälp vid den svenska socialförvaltningen. 

Hon ville få hjälp av att flytta hemifrån, dock jobbade socialförvaltningen med att familjerna 

ska hålla ihop och därför fick hon rådet att bo kvar hemma. Att som kurdisk tjej söka hjälp 

hos socialförvaltningen är att dra skam över släktens namn berättar Breen. . (L K Swanberg, 

2002:99) 

Pelas ryckte blev sämre inom släkten (runt om i världen) och Breen skriver att hon nu efteråt 

förstod att hon blev hjärntvättad av hennes föräldrar. För hon ville tycka som henne föräldrar 

och tyckte att Pela uppförde sig dåligt, nu vet hon om att Pela inte uppförde sig dåligt utan att 

hon bara ville leva ett vanligt liv och göra vanliga saker. Ryktena var mest om Pela men det 

fanns också rykten om Breen. Ryktena var bland annat om att Breen skulle ha tre pojkvänner 

samtidigt och att Pela gick i korta kjolar.  

Pela hade en pojkvän och hon rymde hemifrån. De var oroliga över var hon var och Breen var 

orolig att andra i släkten skulle få veta att Pela är borta över nätterna. De är så riktigt dåliga 

flickor beter sig. En av hennes farbröder sa ”Om en av släktens döttrar sover ute, så måste 

hon dö.” . (L K Swanberg, 2002:126).  De fick reda på vart hon var och Breen och hennes 

mamma skulle möta upp henne. En av farbröderna hade betalat pengar åt en person att mörda 

Pela, som tur var fick mördaren fel adress . Pela överlevde ovetande om straffet hennes pappa 

och farbröder hade gett henne. Tillslut övertalades Pela att återvända hem och hennes pappa 

sa att allt var förlåtet. Pelas mamma var trots pappas ord orolig över sin dotters liv, hon sa 

”Du får inte göra henne illa. Om du rör Pela så blir det skilsmässa. Jag tar inte hem min 

dotter hit för att hon ska bli dödad.” (L K Swanberg, 2002:129)  

I början efter Pelas återkomst var allt bra men sen började bråken/kraven igen och Pela rymde 

återigen. Denna gång skämdes deras pappa mycket och var beslutsam med att ”Pela ska 

betala skammen med sitt liv”. (L K Swanberg, 2002:130). Breen trodde aldrig att hennes 

pappa skulle kunna mörda hans egen dotter, hon blev rädd för orden han sa men trodde inte 

riktigt på dem. Veckorna gick och Pela hade inte kommit hem än, skvallret sattes igång igen i 

släkten.  

Breen och hennes mamma hittade Pela och deras pappa lovade återigen att inte skada henne, 

om hon återvände hem. För att rädda hedern och få bort skammen över Pelas beteende var det 

enda utvägen ett äktenskap. Pela var tvekande men accepterade sen beslutet. . (L K Swanberg, 

2002:133) Hennes pappa ringde till deras farfar i Australien och sa att han har förlåtit sin 

dotter. Pela slutade gå i skolan hon skulle ju ända gifta sig, det här hände april år 1999.   

De blev bråttom att gifta bort Pela och redan i slutet av Maj var hela familjen i Kurdistan. 

Farbröderna hade också rest till Kurdistan. Pela hade accepterat att hon skulle gifta sig och 

började anpassa sig efter det kurdiska samhället. Pela hade lätt att ta till sig den svenska 



kulturen och hon hade lätt att byta och nu ta till sig den kurdiska kulturen. Men det blev inget 

bröllop för Pela, utan den 24 juni 1999 mördades Pela utav sina farbröder och hennes pappa. 

Hon mördades framför ögonen på Breen och hennes mamma. De ville visa vad som händer 

om kvinnorna inte beter sig som de ska.  

Nutid 

Pela är död och ligger begravd i Dahouk, dock har hon ingen gravsten. Hennes pappa vill inte 

att hans släktnamn ska synas tillsammans med Pela.  

Breen kämpade med att hennes farbröder skulle ställa inför rätten och fällas för mordet på 

hennes storesyster Pela. I Irak fick hennes pappa ett kortare straff på några månader. För att 

han tog på sig skulden och de hade bevis (hennes farfar köpt ett falskt intyg) på att Pela inte 

vart oskuld blev straffet mildare för att det var klassat som ett ”hedersmord”. Hennes 

farbröder blev fällda i Sverige och fick livstid.  

Breen offrade sitt eget liv och utanförskap av släkten när hon kämpat för rättvisan på mordet 

på Pela. Breen har fått uppmärksamhet för sitt mod och även fått utmärkelser för sin kamp 

mot släkten och heders-kulturen. Breen lever idag under skyddat identitet. 

 

Religion 

Hela familjen har alltid varit vanliga muslimer i Kurdistan, normalt religiösa, precis som de 

flesta är där. Pela och Breens Farfar blev mycket mer religiös när han blev gammal, medan 

deras pappa blev religiös när de flyttade till Sverige. I Sverige började deras pappa läsa 

koranen och tolka vad som ansågs rätt och fel, det var inget han gjorde medan de bodde i 

Kurdistan. Deras mamma är idag mycket religiös och blev det efter hennes bror gick bort i 

cancer, efter det började hon även gå i slöja. Slöja använde hon aldrig i Irak. (L K Swanberg, 

2002:16) 

Breen och Pela såg sig själva som vanliga muslimer. Dock på grund av deras pappa stränga 

krav blev de mer och mer traditionella kurder. I en blandning av kultur och religion växte de 

upp i och i Sverige blir det bara viktigare för pappa och släkten. De var nyfikna och upplevde 

själva att de inte hade någon frihet att välja hur de ville leva. Breen berättar gång på gång i 

boken att hon har både kurdiska och svenska tankar. Trots det trodde hennes pappa att Pela 

och Breen enbart ville leva ”svenskt”.   

Breen berättar om sin tro: ”Jag hade svårt att be till Gud efter Pela dött. Jag brukade be, men 

nu kunde jag inte, jag bara grät. Men mitt förtroende för Gud har ändå gett mig mycket. Jag 

märkte att min Gud hörde mig när jag grät och inte kunde be så bra. Gud öppnade vägar åt 

mig. Ibland såg jag dem inte så tydligt , men sedan såg jag dem och då blev det bra.” (L K 

Swanberg, 2002:194) 

 

Familjerelationer 

Pappa 



Deras pappa hade vart soldat i Iran-irak-kriget. Dock blev han krigsskadad, bland annat av en 

bomb som resulterade i att han fick splitter i kroppen, han blev också utsatt för tortyr. Han led 

hela sitt liv med smärtor i kroppen.  

Breen berättar att deras pappa inte var så sträng mot dem när det var små. Men han var inte en 

sån som klappade om sina barn eller hade dem nära sig, till exempel sitta i hans knä. Dock 

förändrades deras pappa när Pela och Breen växte upp. Sen blev han bara mer och mer sträng 

ju äldre de blev. ”Men det hjälpte inte att vi gjorde alledels rätt. Pappa krävde bara mer och 

mer. Han blev gammalmodig i sitt tänkande, till och med traditionella kurder tyckte han var 

sträng” (L K Swanberg, 2002:94) 

Mamma 

Pela och Breens mamma är tolv år yngre än deras pappa. Hon kom från en fattigare familj och 

gifte sig med deras pappa mycket för familjens rykte (makt och pengar) vid 15 år. Hon har 

skött hushållet och barnuppfostran. Hon kan inte läsa och styrs av männen i släkten, främst 

männen från sin mans sida. Mamman visste inte om mordet på Pela och hon försökte skydda 

sina döttrar, dock kunde även hon använda en viss typ av (mindre) våld/regler 

(psykiskt/fysisk).Hon var inte lika sträng som pappa men tycke att Pela och Breen skulle ha 

respekt för sin pappa.  Men som jag uppfattar det var det mer för att lyda männen i släkten. 

Hon sörjde sin dotter mycket och ville bort från sin man och hans släkt. De bor inte 

tillsammans idag. ” (L K Swanberg, 2002) 

Farfar 

Breen har alltid haft stor respekt för hennes farfar. Alla måste ha respekt för deras farfar. Han 

är en sådan man som kräver respekt och dessutom har han haft stor makt i kurdistan och alltid 

haft gott om guld, berättar Breen. (L K Swanberg, 2002:16) Deras farfar har mycket makt och 

med pengar kan han köpa både poliser och andra människor (tjänster).  Deras farfar har vart 

lärare hela sitt liv. Det var deras farfar som gav order om att döda Pela. ”Eftersom pela var 

första barnbarnet för farfar och farmor fick farfar bestämma hennes namn. Han bestämde att 

hon skulle heta Pela. Sedan blev det så att min farfar också bestämde att hon skulle dö.” (L K 

Swanberg, 2002:16) 

Pappas släkt 

Pela och Breens pappas släkt var styrda av traditioner och heder som är/var oerhört viktigt. 

Breens berättar att traditioner var särskilt viktigt i pappas släkt. Farfar hade/har huvudrollen 

och han styrde och ställd trots att han bodde i Australien. Deras familjer finns/fanns överallt i 

världen, (många har flytt på grund av politiken) trots avstånden mellan familjerna hade de alla 

koll på varandra och ”skvallrade” flitigt.  ”Pappa och farbröderna tyckte verkligen att pela 

måste dö, eftersom hon skämt ut familjen när hon stannade borta många nätter. De trodde på 

ryktena att hon hade pojkvänner och hade rökt cigaretter, även fast de inte kunde veta in 

ryktena var sanna.” (L K Swanberg, 2002:175) Breen anser att det var hennes pappas familj 

som förstörde deras familj, inte bara för att det var de som dödade Pela. Utan också för att de 

var med och kontrollerade Breen och Pela under uppväxten.  



Mammas släkt 

Pela och Breens mammas släkt följde också traditioner och heder som har en viss tyngd men 

inte lika starkt knytet som på Pelas och Breens pappas sida. De stöttade Breen efter Pelas död 

och under rättegången mot hennes pappa och farbröder. De tyckte att Pela hade uppfört sig 

dåligt men inte så pass dåligt att hon förtjänande att dö. Breen berättar, ”Det var alltid min 

pappas släkt som ville att jag skulle lyda. Min mammas släkt tyckte det var fel att Pela 

mördades, och de sörjade henne lika myckets som mamma och jag.” (L K Swanberg, 

2002:185)  

 

TJEJ NUMMER 3, ”SOFIA”  

Barndom 

År 1991 kom Sofias familj från Palestina till Sverige. Hon var då tre år gammal. Sofia har fyra syskon.  

Sofia kommer ihåg sin barndom som en tillvaro där inget var tillåtet. Hon fick bland annat inte leka 

med killar och vid sju års ålder fick Sofia inte ens tala med pojkar. Straffet blev att hon fick stryk av 

hennes pappa. (M Hagberg, 2009:26).  Hon lärde sig tidigt att ljuga om saker för att inte hamna i 

trubbel, även om hon kände på sig att det hon ljög om egentligen inte var ”fel”.  

Hemma var det mycket bråk och våld. Deras pappa slog deras mamma, Sofia minns att ibland var det 

till och med knivar inblandade. Sofia brukade gå in på sitt rum och lägga en kudde överhuvudet och 

gråta sig tills sömn.   

I skolan fick inte Sofia delta i alla lektionerna, hon fick inte gå på sex och samlevnad - lektionerna 

eller biologilektionerna.(M Hagberg, 2009:37) 

Familjen uppfostrades med att pappan hade alltid rätt. Under hela uppväxten fick de höra att 

”svenskarna” inte ville ha dem i landet. De fick inte ha vänner och blev isolerade för att inte se hur det 

fungerade i andra familjer. De skulle förstå att deras familj alltid gjorde rätt och att det var alla andra 

familjer och människor som gjorde fel. (M Hagberg, 2009:27) 

Sofia tvättade, lagade mat och skötte disken hemma. Hon gjorde nästan allt hushållsarbete hemma, 

hennes mamma lagade också mat. Pappan gjorde inget själv, han bäddade inte ens sängen.    

Sofia berättar ”Problemet med mamma är att hon inte har haft det bra, så tycker hon att hennes barn 

inte heller ska få ha det bra” (M Hagberg, 2009) Syskonen växte upp i en miljö med både fysiskt och 

psykiskt våld.  

Ungdom 

Sofia hade en pojkvän i Libanon. De höll kontakt genom telefon samtal och internet. De försökte ha 

sitt förhållande i smyg.  

Första gången Sofia försökte rymma var när hon hotades av tvångsäktenskap. Hennes syster (hon 

visste om Sofias pojkvän) tjatade på att hennes föräldrar skulle acceptera frieriet och gifta bort Sofia. 

(M Hagberg, 2009:25)  För Sofias mamma var det viktigt att mannen var rik medan hennes pappa inte 

ville att det skulle vara någon man som hade släktband med dem.  

Hennes pappa berättar att det är viktigt att gifta sig ung, ”När du är 16-17 börjar den öppna sig och 

vid 20 så ruttnar den” (M Hagberg, 2009), han pratade om mödomshinnan. Sofia trodde inte på 



pappans ord men hon var medveten om att det ansågs som ett misslyckande om dottern gifter sig när 

hon är över 20 år.  

Under Sofias ungdom fortsatte misshandeln och de kontrollerade liv det hon levde. Hennes pappa var 

tydlig med vad som var rätt och fel. Pappan fortsatte att påminna att deras familj var bättre än andra, 

han sa ”Vi har gott rykte, folk säger att mina döttrar har bra rykte, vi gör inge fel” (M Hagberg, 

2009:31) Hennes pappa gav Sofia ordentligt med stryk för hon kom hem sent en dag. De hade så pass 

bra rykte tack vare att han hade tydliga regler för sin familj menade han.  

Sofia började få en vänskap med grannen Leo, han jobbade som tolk, hade sambo och en dotter.  

I gymnasiet insåg Sofia att våldet hemma var fel. I andra året i gymnasiet fick hon reda på att 

misshandel var ett lagbrott. En vän till henne med utländskbakgrund sa ”Men du vet, vi lever ju 

annorlunda än svenskarna. Vi får slå, men de får inte göra det” (M Hagberg, 2009:32). Men Sofia 

ville inte acceptera våldet.  

Under en lektion frågade Sofia en av lärarna om det var normalt med självmordstankar. Lärarna tog 

Sofias fråga på allvar och fixade en tid hos skolsköterskan. Sakta men säkert började Sofia öppna sig 

för skolsköterskan och hon börja få insyn hur Sofia har det hemma.  

Med hjälp av skolsköterskan började de planera en rymning. Socialsekreteraren hjälpte till. 

Rymningen (till ett skyddat boende) utfördes när föräldrarna var bortresta. En vän till Sofia berättade 

att hennes mamma var på sjukhus, Sofia återvände hem efter enbart en vecka.   Hennes mamma var 

inte på sjukhuset, det var bara ett knep att få hem henne igen av syskonen. Hennes föräldrar var 

fortfarande bortresa och fick aldrig reda Sofias rymning. (M Hagberg, 2009) 

Sofia hälsade på sin syster och de diskuterade varför hon hade rymt. Sofia berättade om en gång hon 

blev slagen av sin pappa med en antenn och syftade bland annat att det var en av anledningen. Sofia 

ville inte acceptera att bli misshandlad, medan systern svarade med ”Han har gjort samma sak med 

alla oss andra syskon och vi har inte gjort det du gjorde” (M Hagberg, 2009:29) 

Sofia blev kontrollerade hennes pappa och bröder. Dock blev en av hennes bröder lugnande efter 

hennes rymning. En av bröderna har också tagit Sofias parti och stöttat henne i hemmet i vissa 

situationer.  

Trots att Sofia jobbade så att hon klarade av studierna var hon tvungen att ta studielån. Pengarna från 

lånet ville föräldrarna ha, för de levde på socialbidrag. Före hennes hade en av hennes store bröder fått 

gjort samma sak, tagit studielån men gett pengarna till föräldrarna.. Hon lät de få en del av hennes 

pengar men ljög och sa att hon tog halvlån. Pengarna gick till hennes bros konto sen till föräldrarna så 

de märkte ingenting. Dock märkte de av hur mycket pengar hon fick i lön och krävde pengar från 

hennes lön också. Sofia berättar, ”Det var diskussioner om pengar varenda månad och studierna blev 

allt svårare att upprätthålla. Äldsta brodern hade också haft stränga regler.” (M Hagberg, 2009:34) 

Sofia väljer att läsa vidare till sjuksköterska på högskolan. Sofia blir det första av syskonen att läsa 

vidare. Hennes pappa blev tveksam till att hon ska studera vidare, han blir rädd att tappa kontrollen, att 

hon ska bli försvenskad. (M Hagberg, 2009) 

Leos och Sofias relation blev starkare. Hon kommer allt längre bort från pojkvännen. Deras vänskap 

leder sen till en kärleksrelation. På grund av dålig kunskap om sex och sin kropp blev Sofia gravid 

utan att vara medveten om att det var just sex de hade haft. Hon trodde inte att hon hade ”tappat” 

oskulden men nu var hon gravid.  



Sofia beskriver det som en mardröm och hon har hört hur hennes pappa pratar om flickor på tv som 

blir gravida. Han tycker de förtjänar döden. (M Hagberg, 2009:42)  

Familjen trodde att Sofia led av svår förkylning och det var därför hon spydde och var väldigt trött. 

Pappa ville till och med köra in henne till sjukhuset för han var orolig för henne. Detta var under 

ramadan och det uppstod tjafs i familjen om Sofia skulle fasta eller inte. Religion var viktigt i deras 

familj och för att inte fasta var man tvungen att ha en bra anledning.  Hennes mamma klagade på Sofia 

för att hon blivit ”svensk” om hon inte fastade, medan hennes pappa inte tyckte Sofia skulle fasta för 

att hon var så pass sjuk. Detta var förvirrade och jobbig för Sofi under den här tiden, även var hon 

orolig för att Leo skulle lämna henne. (M Hagberg, 2009:43) Sofia skulle göra abort.  

Leo stöttade Sofia fullt ut. Sofia var van med att killar lämnade tjejen om hon blir gravid utanför 

äktenskap. Hon gjorde aborten med Leo som stöd. Deras känslor utvecklades under tiden och blev allt 

djupare. Sofia bodde kvar hemma men tillståndet blev allt värre där. Sofia hade kontakt med 

skolsköterskan trots att hon nu gick på högskolan. Hennes föräldrar hade börjat tjatat om nya friare till 

Sofia. Misshandel hemma fortsatte också. Sofia mådde sämre och med hjälp av skolsköterskan började 

de planera en till rymning. (M Hagberg, 2009:45) 

Leo flyttade till en lägenhet in i staden, nu kunde Sofia och Leo träffas lättare. Sofia rymde till en ny 

stad, till en ny lägenhet. Sofia mådde dock dåligt återigen och hörde snabbt av sig till familjen. De blir 

riktigt arga och skrek på henne. Hon flyttade inte hem direkt. Hon kontaktade sin syster och ville träffa 

henne. Hon bestämde sig för att kontakta familjen igen, de bestämde at hon och hennes mamma skulle 

träffas. Sofia lämnade kvar hälften av hennes ägodelar i sitt hemliga boende. När hon dagen därpå 

skulle träffa hennes mamma sa mamma inte hej, utan spottade på henne. I den sekunden ångrade Sofia 

att hon hade tagit kontakt med familjen. Hennes mamma berättade att de trodde de hade hänt något 

med Sofia, för annars skulle hon väl inte bete sig som hon gjorde. Hennes mamma var jätte oroligt 

över att Sofia hade tappat sin oskuld. Sofias mamma skrek och slog till henne, Sofia fick en 

ångestattack och svimmade. När Sofia vaknade var hennes mamma mer ångerfull och sa att hon inte 

skulle göra Sofia ledsen något mer.  (M Hagberg, 2009:48) 

De försökte övertala Sofia att komma hem igen. Sofia blev kvar hos hennes syster men var orolig.   

Hennes syster kom fram och sa att Sofia skulle vara försiktigt för deras pappa hade kniv. Hennes 

mamma försökte lugna henne med att säga att deras pappa hade lovat att inte skada henne, men att hon 

skulle passa sig för hennes bror. Sofia visste inte vad hon skulle ta sig till så hon tog en massa tabletter 

hemma hos hennes syster. Hon ringde hennes kontakt person som förstod att något var mycket fel. 

Sjuksköterskan och kontakt personen försökte få fram vilken adress Sofia befann sig på och tillslut 

fick de fram det. Sofia visste inte hur hon skulle komma förbi hennes syster och mamma men tillslut 

stormade kontakt personen med två poliser att hämta ut Sofia och förde henne till sjukhus. (M 

Hagberg, 2009) 

Sofia blev liggande på sjukhus i tre dagar. Läkarna ansåg att Sofia led av djup depression. Sofia blev 

inlagd på en avdelning för psykiskt sjuka. Dock kändes sig Sofia mycket friskare än de patienter hon 

var där med. Personalen märkte också det, dagen efter var Sofia utskriven därifrån. (M Hagberg, 

2009:51) 

Leo och Sofia träffas sällan nu pågrund av omständigheter i hennes liv och i hans liv.  

Under tiden de bodde i olika städer började Leo träffas hennes familj mer. Det började med att Leo 

tolkade åt hennes pappa några gånger. En dag frågade Leo Sofias pappa om han fick gifta sig med 

Sofia. Sofias pappa blev glad över att någon ville ha Sofia och att de inte hade misslyckat helt med 



uppfostran om det fanns en man som ville ha Sofia. (M Hagberg, 2009:52) Allt verkade bra och allt 

såg ut som att Leo och Sofia skulle få varandra. Dock höll inte lyckan länge, Sofias syster skvallrade 

om att Leo hade hjälp Sofia med bland annat hennes rymning.  

Nutid 

I dag lever Sofia och Leo under hemlig identitet på hemligt ort. De har gift sig och båda har jobb. De 

vill hjälpa ungdomar som upplevt liknande saker som de själva gjort. Sofia har idag enbart kontakt 

med en av sina systrar. (M Hagberg, 2009:53) 

Religion 

Sofias familj var troende muslimer och höll på traditionerna. Sofias föräldrar tyckte det var det väldigt 

viktigt att hennes kommande man skulle be, fasta och vara en troende muslim. Religionen (och deras 

kultur) var mycket viktigt för dem. (M Hagberg, 2009:26) 

När jag läst texten om Sofia upplever jag dem som mer kulturella än religiösa. Sofia berättar ”Men sen 

kommer man till olika tolkningar av Koranen. Jag har själv läst ”att fasta, det är värre än att tappa 

oskulden.” Men folk tar det inte så. Det har nu blivit kulturellt. För familjen och föräldrarna var väldigt 

viktigt att Sofia inte tappat sin oskuld. Sofia berättar ”att mödomshinna inte finns, det tror vi inte på 

inom Islam” och att på pojkar kan man inte se om han har tappat sin oskuld men på en tjej syns det. 

(M Hagberg, 2009:36 ) Hennes pappa tyckte att om en tjej tappar oskulden ”förtjänar hon döden” (M 

Hagberg, 2009:42) medan han uppmanar Sofia att inte fasta när hon är sjuk.  

Familjerelationer 

Pappa 

Sofias pappa är kontrollerande. Han har slagit både sina barn och sin fru. Sofias pappa har alltid varit 

stöttande när det gäller studier. Han tycker studier är viktigt. Dock förändrades han syn på att hans 

dotter ska studera när hon ville studera vidare efter gymnasiet. Han var rädd för att människorna på 

skolan skulle påverka Sofia negativt. 

Mamma 

Enligt Sofia var det hennes mamma som var den som var mest sträng av föräldrarna. Deras mamma 

var inte nöjd med sitt liv och Sofia uppfattade det som hennes mamma inte ville att hennes barn skulle 

ha ett bra liv. Hon brukade skylla sitt liv på barnen, ett exempel är när Sofia fick skäll för att hennes 

tvätt inte var riktigt ren. Sofia tyckte att hennes mamma skulle tacka Sofia för att hon var den som 

gjorde det mesta av hushållssysslorna hemma, som svar fick hon, ”Åh, ska jag tacka? Jag som har 

fostrat er i flera år, och som klarat av er pappa. Om det inte vart för er hade jag haft ett annat liv”(M 

Hagberg, 2009:28).  

Syskon 

I texten är det svårt att veta vilka av syskonen hon pratar om. Men hennes bröder kontrollerade henne, 

dock var en av dem lite lugnare. Han stöttade Sofia i vissa situationer och hjälpte henne. Hon kände 

oftast att hon litade på honom. En av hennes syskon levde i ett olyckligt förhållande där hennes man 

kontrollerade allt. Den andra systern var också gift. (M Hagberg, 2009) 

TILLLÄGG 
TJEJ NUMMER 4 , FADIME SAHINDAL  
Fadime mördades 20 januari 2002, två månader efter hon höll sitt tal i svenska riksdagen. Fadime var 

inflyttad från turkiska Kurdistan med sin familj till Sverige. Fadime mördades av sin pappa utanför 



hennes systers lägenhet i Uppsala. Hon träffade sina systrar och mamma i smyg. Fadime skulle säga 

hejdå till sin mamma och systrar, Fadime skulle dagen efter ha åkt till Afrika för att avsluta sitt 

examenarbete. Hon utbildade sig till socionom.  Fadime hade länge utsatts för hot och våld av männen 

i släkten på grund av hennes förhållande med en svensk kille och att hon ville leva mer fritt.  

Fadime försökte söka hjälp mot det hedersrelaterade våldet hon utsattes för i median. Hon fick mycket 

uppmärksamhet från media och blev ett ansikte utåt för förtryckta kvinnor inom hederskulturen. Under 

Fadimes begravning var Kronprinsessan Victoria närvarande och hela Uppsala domkyrka var fullsatt. 

(http://www.pelafadime.se/Dokument/Presentation_Fadime.pdf) 

Här har jag kopierat in hela Fadimes tal i svenska riksdagen: 

FADIMES TAL I SVENSKA RIKSDAGEN 20 NOVEMBER 2001 

”Hej, mitt namn är Fadime och jag är 25 år gammal. Jag har blivit inbjuden hit i dag 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 att dela med mig av mina upplevelser och hoppas att ni genom dem får förståelse och 

kunskap om 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 familjens 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 så 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 teve. 



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 en del av 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 ansåg 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 i dag överlämnas det blodfläckade lakanet till brudens svärmor så att hon kan visa sin omgivning 

att de har 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 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 ende son i familjen, 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 utav 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 bäst 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 röst 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 levnadssätt. 

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

som hade erfarenhet av att arbeta 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 hade 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 

bombarderad av journalister från en stor mängd av Sveriges tidningar och radio. Jag medverkade bland 

annat i en dokumentär som Folkhälsoinstitutet gjorde i utbildningssyfte, och i teveprogrammet 

Striptease. 



Min anmälan mot min far och min 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 att 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. I dag 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 har gått igenom, 

som jag själv har haft. Och i dag känner jag mig stark och stabil men det har tagit väldigt 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 nya vänner som har blivit min nya familj. Trots att jag fått betala ett så 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 har hänt och det som jag har förlorat, men jag varken är 

eller tänker bli bitter över det som har 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 man lär sig någonting av det och gör någonting i framtiden, så att såna 

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.”( http://www.pelafadime.se/pelaochfadime.htm) 

 

ANALYS 
Vad har kvinnorna gemensamt i sina berättelser om sina liv?  Och vad som har påverkat 

deras livssituation? 

Sträng barndom 

Alla fyra kvinnor har upplevt att kraven på dem blir strängare ju äldre de blev. Fadime och Sofia kom 

till Sverige vid unga år (7 år och 3 år) och deras barndom utspelades i Sverige. Både två upplevde att 

kraven vilka de fick leka med blev strängare ju äldre de blev. Sofia minns sin barndom som mycket 



sträng. Vid sju år fick inte Sofia tilltala killar längre, ungefär vid samma ålder fick inte Fadime längre 

leka med svenska vänner. Sofia fick inte heller ha några svenska vänner.   

Pela och Breen kom till Sverige vid femton och fjorton års ålder och levde därmed sin barndom i Irak. 

Pela och Breen levde sin barndom under krigsförhållanden, men under vissa stunder minns Breen det 

som en bra tid. Hon kände mycket gemenskap och samhörighet med familj och släkt. Dock när Pela 

och Breen flyttat till Sverige fick de också uppleva att reglerna blev strängare. De fick inte tala med 

killar, inte heller träffa vänner efter skolan.  

 

Uppmuntrande till studier, trots framtid inom hemmet  

Kvinnornas föräldrar var uppmuntrande till studier. Sofia, Pela och Breen hade dock förbud att gå på 

vissa lektioner i skolan. Ingen av dem fick delta i skol- aktiviteter utanför skolan.  Sofia fick inte delta 

i sexualundervisningen eller biologilektionerna. Pela och Breen fick inte delta i gymnastiken. Trots 

dessa förbud verkar deras föräldrar uppmuntrande till studier, även Fadimes föräldrar. Deras föräldrar 

ansåg att de inte behövde studera vidare efter grundskolan. Föräldrarnas planer var att deras döttrar 

skulle gifta sig, sköta hushållet och uppfostra barnen, precis som resten av släktens flickor hade gjort.  

Men Pela hade drömmar om att bli läkare, Sofia utbildade sig till sjuksköterska och Fadime hade 

nästan studerat klart till socionom innan hon mördades. Breen upplevde skolan som svår och hade inte 

lika höga mål som de andra tjejerna i undersökningen.  

 

De ville formulera sina egna svar 

Något som är gemensamt mellan Pela, Fadime och Sofia är att de hade alla en drift inom sig att ta 

hand om sig själva. Pela ville inte acceptera hennes pappas regler, hon ville ha vänner och friheten att 

träffa dem när hon ville. Pela hade en pojkvän (I hemlighet). Pela rymde hemifrån två gånger.  Fadime 

ville välja vilken hon skulle gifta sig med, hon ville träffa sina vänner. För henne var det också viktigt 

att få utbilda sig. Fadime hade en pojkvän(i hemlighet). Fadime rymde hemifrån efter att hennes 

förhållande hade upptäckts.  

Sofia ville komma bort från misshandeln och den stränga kontrollen som fanns i hemmet. Hon ville 

bestämma vilken man hon skulle gifta sig med och vad hon skulle jobba med. Sofia hade en pojkvän( I 

hemlighet).Sofia rymde hemifrån två gånger.  Alla dessa tre flickor tog klivet ut ur familjernas krav 

och kontroll, de ifrågasatte och accepterade inte alltid svaren de fick. De ville formulera sina egna 

svar. Kanske var det bara en ung flickas vackra naiva sätt att se på en värld hon hoppades kunde 

förändras. 

Men det var en av de kvinnorna jag har studerat som inte sa emot familjens regler, en som försökte 

hålla sig inom kraven och ifrågasatte inte under uppväxten. Det var Breen, Pelas lillasyster Jämfört 

med de andra kvinnorna som jag har läst om hade Breen inte några vänner. Hon hade det svårt i skolan 

och försökt inte rymma hemifrån någon gång. Hon försökte dock ta livet av sig. Efter mordet på Pela 

förändrades Breen och idag säger hon själv att hon lever för både henne själv och för Pela. Breen lever 

idag inte efter familjens krav utan försöker följa sin egen och hennes systers röst.  

Rymma, återvända och stå på egna ben  

Trots att Sofia, Pela och Fadime inte accepterade hur familjen behandlande dem, valde de att kontakta 

familjerna kort efter de hade rymt ifrån dem. Den friheten som kvinnorna strävade efter kom aldrig. 

Rädslan över att släkten skulle hitta dem eller den instängda känslan att gömma sig blev större än den 



lilla doft av frihet de kände. Jag tror att den kontroll som familjen hade på sina döttrar gjorde det 

väldigt svårt för kvinnorna att sen klara sig själva. Självständighet är inget kvinnorna fått lära sig 

hemifrån. Efter kvinnorna hade rymt kom det nog som en chock att plötsligt tvingas vara 

självständiga. Att tänka själv, kvinnorna var uppfostrade att inte tänka själv.  Det blev svårt att stå på 

egna ben. Det blev skrämmande och därför valde de att kontakt familjerna. 

Jag upplever att kvinnorna hade starka band till sina familjer. Trots att Sofia blev misshandlad hemma 

valde hon kontakta sin mamma, Fadime hade kontakt med sina systrar och hennes mamma (trots att 

det var en fara för hennes liv). Pela övertalades att återvända hem, hon tvekade först av rädsla, men 

hennes pappa lovade att inte skada henne. Han lovade också att sänka kraven på Pela och Breen(dock 

höll han inte sina löften). Någon sorts tillit kände kvinnorna till sina familjer trots allt.  

I många fall då kvinnorna uppförde sig felaktigt var de medvetna att deras val kunde uppfattas som 

”regelbrott”, trots det utförde dem det. Pela och Sofia kontaktade sina familjer och återvände hem, 

trots att de visste att situationen hemma kunde bli värre. Men i Pelas fall blev hon övertalad om en 

bättre vardag om hon återvände hem. Kanske var det en ung flickas vackra naiva sätt, att se på en värld 

hon hoppades kunna förändra.  . Kvinnorna verkade vara medvetna om konsekvenserna om att rymma. 

Vardagen blev svårare efter de återvände. Trots det rymde vissa av dem det fler än en gång. Kvinnorna 

orkade inte med sin vardag som var full med hot och kontroll men de klarade inte heller av att bo 

själva. I vissa fall var det inte bara familjen som höll koll på dem, utan också hela släkten.  

Kvinnornas familjeband var starka under uppväxten men idag har banden gått sönder. När jag har läst 

om kvinnorna upplever jag att deras band till familjerna mestadels bestod av rädsla. Vissa stunder av 

glädje och värme men oron över att inte duga, göra rätt, eller att det inte skulle visa respekt var större. 

Breen sa att nu förstår hon att hon blivit hjärntvättad av släkten, men att det är först efteråt hon förstår 

hur det egentligen låg till. Till exempel med Pela, släkten upprepade att hon var en dålig flicka. Nu 

efteråt förstår Breen att Pela bara ville leva fritt, normalt. Pela var aldrig någon dålig flicka, enligt 

Breen idag.  

 

Tänja på regler  

Gemensamt har alla fyra kvinnor, att de medvetet har brutit mot reglerna som familjen har satt upp. 

Under deras uppväxt har det lärt sig vad som anses rätt och fel. Kvinnorna verkade vara medvetna om 

att det skulle bli hårda straff och strängare regler om de blev avslöjade när de bröt mot reglerna, tänjde 

på reglerna. Breen berättar om, när deras pappa ställde högre krav för dem försökte Breen och Pela 

komma på olika sätt att komma undan reglerna. Likaså nämnde Fadime att hon också kom hem senare 

än utsatt tid, umgicks med svenska vänner (fast hon hade fått förbud för det).  

Önskan om att leva efter familjens krav och ändå har ett eget liv fick många av kvinnorna att börjat 

ljuga i tidigt ålder. Sofia berättar att hon började ljuga om saker trots att hon inom sig kände att de hon 

ljög om inte var fel. Hon skulle inte behöva ljuga. Redan där kan jag se en flicka som vill ifrågasätta 

ett system, ett synsätt, en regelbok som hon inte vill rätta sig i.  

Efter Pelas andra rymning lovade hennes pappa att inte skada henne. Pela förstod att enda sättet att 

rädda familjens heder var att hon skulle gifta sig. Trots att Pela under ett tag hade trotsat familjens 

regler och försökt förändrat sin situation ändrade hon sig. Hon hade spelat inom hederskulturens ramar 

men gått utanför brickan gång på gång, och hon förstod att hon inte kunde göra det längre. Allvaret 

verkade komma över henne och hon insåg och accepterade lugnt förslaget om giftermål. I hennes ögon 



fanns det inge mer regler att tänja. Hennes drivkraft tog slut, hon gav upp, hon orkade inte längre 

kämpa för sin frihet.  

Breen berättar att hennes syster Pela snabbt återgick in i den kurdiska kulturen efter beslutet om 

giftermålet och hon lämnade den svenska kulturen bakom sig. Pela blev mördad i Irak. Efter den 

stunden infann sig en drivkraft inom Breen, och plötsligt var det hon som höll i pjäserna och slutade 

bry sig om släktens spelregler. När släkten släckte den eld som brann inom Pela var det ovetande om 

att det tände en likande eld inom Breen.  

Breens pappa och farbröder mördade Pela framför Breen för att skrämma henne, visst blev hon rädd. 

Rädslan om att hon också ska bli mördad har följt med Breen i hennes kamp för rättvisan i Pelas död. 

Främst öppnade de Breens ögon och gav henne ett mod som hon förut inte hade.  

Breen har som sagt skiljt sig ifrån Pela, Fadime och Sofia under uppväxten. Men efter Pelas död klev 

en osäker tjej fram men med en bestämd röst om att rättvisan skulle vinna. Breen fick då samma glöd 

som de andra tjejerna hade haft under uppväxten.  

Sofia har inte stått upp för sig själv på samma sätt som Pela, Fadime och sen även Breen. Sofia rymde 

istället för att vägra de giftermål hennes föräldrar ville ordna. Sofia hade brist på kunskap om hur 

Sverige fungerade men ju mer hon förstod, ju mer insåg hon att hon inte blivit rättvist behandlad 

hemma. Hon började stå upp för sig själv.  Sofia fick bland annat kämpade mot hennes syskon, som 

den gången hon fick försvara sitt val att rymma inför sin syster. Hennes syster tyckte inte att 

misshandel hemma var en bra anledning att rymma, alla syskonen hade utsatts för det men ingen hade 

rymt. I dag vill Sofia hjälpa andra ungdomar som har är utsatta för hederskulturen. 

Fadime tänjde på reglerna inför offentligheten. Hon valde att gå ut i media och berätta om sin 

situation. Hon trodde att hon skulle vara säker för sin släkt om hon blev känd. Tyvärr blev hon mördad 

av sin pappa. Hon blev ett ansikte för utsatta kvinnor, hon visade ett ansikte för de utsatta kvinnor 

inom hederskulturen. Hon visade också hur starkt hedern är inom dessa familjer. Pelas pappa sa gång 

på gång att han inte hade något val i frågan om att mörda sin egen dotter. Fadime sa att hennes 

beteende var tvunget att betalas i blod. De var tvungna att visa omgivningen att de kunde hantera 

”problemet”, de var tvungna att bevara sin heder.  

Alla dessa kvinnor drog en skam över sina familjer på grund av deras beteende. På grund av att de bröt 

mot hederskoderna. De betedde sig som dåliga flickor enligt släkten. Under uppväxten försökte några 

av kvinnorna ta sitt liv för att komma bort från kontrollen, pressen från familjen. Breen skriver att Pela 

och hon bara ville leva ett fritt liv, leva ett normalt liv. Fadime sa att trots att hon fått betala ett väldigt 

högt pris så ångrade hon inte att hon tog sitt beslut att ta sin frihet och lämna sin bakgrund. Alla fyra 

kvinnor, Pela, Breen, Sofia och Fadime har fått betala ett högt pris för sin frihet.  

Pela och Fadime finns inte med oss idag, båda blev mördade i heders namn. I dag har Sofia och Breen 

en väldigt liten kontakt med sin bakgrund. De lever idag under skyddad identitet. Gömda för sina 

familj och släkt.  

Ingen av dessa kvinnor var dåliga flickor enligt mig, Kanske var det bara en ung flickas vackra naiva 

sätt, att se på en värld hon hoppades kunde förändras. En dag tror jag att alla dessa flickor som har 

stått för sin frihet kommer få rätt, de kommer efterlämna en vackrare värld som har förändras. 



 

Vad för skuld/orsak har religion för livssituationen tjejerna har levt? 
Hederskulturen är som ordet låter, mest en kultur. En kultur som har funnits med i flera hundra år. En 

kultur som vi hittar i olika religioner och trosuppfattningar. Dock finns det ett tydligt tecken på länder 

där religion och lagstiftningen är sammankopplade är hederskulturen mer utbredd. Det finns 

hederskultur i små byar långt ifrån våra samhällen som vi inte har någon riktigt information om. Jag 

utgår nu från länder och samhällen vi har tillgång med information ifrån.  

Muslimska familjer och rädslan över att barnen ska bli försvenskade  

Alla fyra kvinnor var muslimer och kom från muslimska familjer. Ingen av kvinnornas familjer verkar 

vara djupt religiösa. Dock verkar både Pela och Breens familj (främst pappa) och Sofias familj bli mer 

troende i Sverige. Traditioner och religion kan få större plats i vardagen hos en familj som flytt sitt 

hemland och rest med lätt resväska. Det kanske är det enda de har med sig till det nya landet och 

därför tror jag att Pela och Breen och Sofias familjer uppfattades sig som mer troende i Sverige. 

Familjerna hade flytt till Sverige och de vill bevara någon från sina hemländer.  

Sofias föräldrar ville inte bekanta sig med svenskar, inte heller ville de att Sofia skulle de. Likaså Pela 

och Breen och Fadime som inte heller skulle ha svenska vänner. Deras föräldrar var rädda att deras 

döttrar skulle bli ”försvenskade”.  Fadimes föräldrar syn på försvenskade är: Svenskar var lösaktiga 

inte hade svenskarna någon kultur, moral eller etiska värderingar. De enda svenskar gjorde enligt 

Fadimes föräldrar var att dricka alkohol, gå ut och dansa och ha fria sexvanor. De nämnde inget om 

svenskens religiösa uppfattning. De berättar mer om en kultur de anser att svenskar har.  

 

Utnyttjande av religionen i kulturellt syfte  

Breen upplever jag som troende och hon säger gång på gång att hon överlåter Gud att döma. Döma 

hennes pappa, döma hennes farbröder. Att Gud kommer straffa dem efter vad de förtjänar.  

Jag uppfattar att inom hederskulturen använder de medverkade religion som en orsak att utföra saker, 

att kräva saker. De väljer att tolka koranen till deras fördel. Breens släktingar försökte övertala Breen 

att ljuga i rätten med orden ”Gud kommer förlåta dig”. Sofia berättar att inom Islam tror man inte på 

mödomshinnan. Där har hennes föräldrar utnyttjat religionen för att förstärka myten om oskulden.  

Pela och Breens mamma kunde inte läsa, likaså var Fadimes föräldrar analfabeter, att inte kunna läsa 

och ta reda på saker själv gör att de får lita på vad de få höra av andra.  Jag vet inte om jag anser att de 

utnyttjade religionen för en kultur utan att för dem är det samma sak. Om de själva inte kan läsa 

koranen eller andra trosuppfattningar får de lita på vad andra gör och säger. Har okunskap medfört att 

en religion omvandlas till en våldsam kultur?  

Jag undrar vad är religion och vad är kultur? 

Utan religionen tror jag inte att dessa fyra flickor hade utsatts för den terror det är uppvuxen med. Det 

är inte för att det är specifikt islam utan religionen i sig. Jag har själv gjort en undersökning förut då 

kom jag kontakt med en familj som var troende. De hade ”regler” vad som var accepterat inom 

familjen. De var svenska, bodde i litet samhälle och kristna. Jag tror inte att den familjen skulle 

utesluta eller ha en tanke på att döda några av deras barn om det gick helt utanför deras tro. Men den 

känslan om vad som ansågs rätt och fel fanns hos dem. Då kommer ytterligare en fråga upp, vad är det 

för skillnad på min familjs syn på rätt och fel som icke troende och en familjs syns på rätt och fel som 



är troende?  Vi bygger egentligen bara våra synsätt på olika värderingar. De har sina grunder i en 

trosuppfattning medan min familj har det i samhällets normer.  

Om jag hade levt som kvinnornas i min undersöknings, levt i ett land där samhällets normer byggdes 

på grundvärderingar från en trosuppfattning. Är det kultur eller religion? Utan kulturen som Pela 

Breen, Fadime och Sofias familjer kom ifrån tror jag inte att någon av kvinnorna hade utsatts för 

våldet under deras liv.  Religionen och kulturen smälter samman i deras familjers syn på livet.  

 

Hade Pela och Fadime fortfarande vart vid liv om det bott kvar i sitt hemland? 

Det var först när kvinnorna själva började ta reda på vad som egentligen kom från religionen och vad 

som var kultur som de blev mer ifrågasättande. Sofia berättar till exempel om att hetsen om att en 

flicka inte får förlora sin oskuld egentligen är enligt koranen mindre fel än att inte delta i ramadan. 

Breen upprepar att hon anser att hennes pappa och farbröder måste ha läst koranen fel, hon menade 

enligt koranen uppför sig de inte som muslimer.  

Jag tror att att faran för kvinnorna inom hederskulturen kan bli större i ett nytt land. Där familjen blir 

mer religiösa och noggrannare med traditionerna. Hade Pela och Fadime fortfarande vart vid liv om 

det bott kvar i sitt hemland? Det kan jag inte svara på men kan jag spekulera. Hade inte Pela och 

Fadime fått tagit del av det svenska samhället hade de inte brutit mot det regler som de gjorde. De fick 

vetskap om en kultur som de faktiskt gillade mer än den kultur de kom ifrån. Hade de aldrig fått 

uppleva den svenska kulturen hade kanske inte de utmanat familjens regler. Hade familjen aldrig 

upplevt den svenska kulturen hade de troligvist inte haft regler mot den. Pela och Fadime hade kanske 

vart vid liv. Vi vet inget om Pela och Fadime hade fått nys om friheten i sina hemländer, kanske hade 

de kämpat emot hederskulturen och deras frihet även där.   

Sara Mohammad påpekar att hon anser att så länge religion är en privat sak är det okej, men om 

människor börjar använda argument för att förhindra kvinnors rättigheter är det inte längre okej.  Vad 

gäller kvinnorna i min undersökning har deras familjer passerat gränsen för vad som är privat religiöst. 

Sexualitet är en privat sak. Det ämnet tycker jag att deras familjer har trampat sönder ordentligt. 

Liksom inom hederskulturen generellt. Om en familj ska behålla sin heder måste de trampa på 

kvinnors och barnrättigheter. Trampar det på kvinnors och barns rättigheter, trampar det samtidigt på 

sin religion enligt mig. Jag kan hålla med Sara Mohammad i den mån att religion är bra så länge den 

inte tar skada på någon.  

  

Vad för skuld har religion för hur tjejernas liv blev? 
Professor ‘Abd al-Wahhāb al-Turayrī, skriver att i muslimska samhällen är inte allt som sker i enlighet 

med islam och detta handlande kan då inte tillskrivas i religionen i sig. kvinnornas familjer tog en bit 

av det muslimska samhället med sig till Sverige. Väl i Sverige blev det viktigt att bevara det och inte 

låta deras familjer blir försvenskade. Vårt svenska samhälle skiljer sig så pass mycket jämfört med 

deras hemländer. Det är inget nytt för varken mig eller dig, att det som är nytt och som man inte vet 

något om oftast kan uppfattas som skrämmande. 

 Jag uppfattar en stor rädsla i Sofias, Pelas och Breens pappa över att inte ha någon kontroll i ett 

samhälle han inte förstår sig på. Därför är det enklare att isolera sig och inte ens försöka förstå. När 

sedan papporna insåg att deras döttrar förstod sig på och faktiskt tyckte om detta konstiga, 

skrämmande samhälle blev rädslan ännu större. Deras döttrar kunde språket de inte förstod, hade 



samtal med människor de inte sympatiserade med och plötsligt ville dottern klä sig som svenskar. 

Även om det enbart handlade om någon liten förändring. De såg hur de tappade kontrollen och därför 

skärpte de reglerna och krävde mer kontroll. Breen skrev ”Jag har blivit både kurd och svensk. Jag 

har tagit från kulturen, för det finns bra saker i både kurdisk och svensk kultur”.  Deras pappa hade 

rätt, visst blev flickorna försvenskade. Men rädslan över att inte förstå blandades med förakt och hat. 

Och en vägran att förstå det svenska samhället. Vägran att förstå sig på dina döttrar. 

Hedern ligger i kvinnornas sexualitet och kontroll på oskulden. Renhet och respekt för mannen. Den 

man som inte har kontroll på kvinnorna i familjen förlorar hedern. Börjar rykten gå om att flickorna 

har förlorat sin oskuld har familjens män förlorat. Unni Wikan skriver att mannen har skaffat sig ett 

problem. Han har utvecklat ett hedersbegrepp som gjort honom ytterst sårbar inför kvinnors vandel 

beträffande sexualitet. Det var som Fadime sa att hennes beteende var tvunget att betalas i blod. De var 

tvungna att visa omgivningen att de kunde hantera ”problemet”. Pelas pappa och manliga släktningar 

sa också att det var tvungna att ta hand om ”problemet”. ”Problemen” var Fadime och Pela.  

Deras blod har betalt hedern för två familjer. Huruvida det var på grund av kultur, religion eller deras 

egen jakt på friheten som tog deras liv har de lämnat en medvetenhet i Sverige om att hedersrelaterat 

våld finns hos oss också. Nästa fråga har jag hört förut, den är oerhört svår att svara på, jag skulle 

behöva ha mer information men jag väljer att lämna den öppen, obesvarad och grubblande inom mig 

efter att har diskuterat mina frågeställningar, Vad ska vi göra för att hjälpa utsatta flickor och pojkar 

som lever i hederskulturen?  

 

SLUTSATS 
Vad har kvinnorna gemensamt i sina berättelser om sina liv?   

Min uppfattning om kvinnorna i undersökningen är att alla fyra har haft en drivkraft inom sig. Pelas, 

Breens, Fadimes och ”Sofias” uppväxt är olika men liknar varandra. Deras uppväxt är personliga men 

inte unika. Jag tror tyvärr att deras berättelser liknar många andra kvinnors historier och 

livssituationer. Jag tror att kontrollen från familjerna, myten om oskulden och kraven om att inte 

betraktas som en dålig flicka av omgivningen upplevs av flickor, tjejer och kvinnor världen över 

dagligen.   

Vad har påverkat kvinnornas livssituation?  

De har på olika grunder inte accepterat sin tillvaro och trots de brutala konsekvenserna har de valt att 

kämpa för sina rättigheter.  

Vad för skuld/orsak har religion för livssituationen som kvinnorna har levt? 

Religion har en skuld i hur kvinnornas liv blev. Utan familjens religiösa och kulturella bakgrund skulle 

antagligen deras liv sett annorlunda ut. Troligtvis skulle Pela och Fadime inte blivit mördade. Kanske 

hade inte Breen och ”Sofia” blivit tvungna att leva under skyddad identitet.   

Min uppfattning om hederskulturen består enbart av kultur eller om den innefattar religion också, är att 

jag anser att hederskulturen innefattar religion också. Den dagen då det troende kan vara troende utan 

att utnyttja religion för andra ända mål kan jag utesluta religionen från hederskulturen. Men tyvärr tror 

jag att den dagen de troende inte utnyttjar sin religion för andra ända mål kommer hederskulturen att 

vara borta. Det innebär inte att alla troende utnyttjar sin religion utan det finns ännu fler troende som 

lever ett liv utan att skada någon. Det jag menar är att religionen är en del av kulturen. Jag skulle tänka 



mig om man kunde höja läs och skrivkunnigheten i de länder eller hos människorna som kommer från 

de länderna där hederskulturen är som mest utbredd tror jag att hedersrelaterat våld skulle minska. 
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