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decenniet kan vi väl kalla
för det årtionde då vi fick
en perspektivförskjutning
till barnens fördel. Barns
bästa i främsta rummet,
barns behov i centrum blev
både politikers och
myndigheters ledord.

de flesta av landets
kommuner.
Migrationsverket hängde
efter
vågen
och
myndigheten skulle nu ta
barnens bästa i beaktande
vid handläggningen asylGå till sidan
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ärenden. Nu får vi titta på
detta i ljuset av ett specifikt
ärende.
Nasir Alipana är en
asylsökande iransk som
varit i Sverige i över sex år.
Han har fått avslag på sin
asylansökan och måste
lämna landet självmant eller
bli utvisad med tvång
tillbaka till Iran. Nasir har
varit politisk aktiv i Iran och
suttit i fängelse för sina
sympatier. Under den tid
han har varit i Sverige har
han fortsatt sina politiska

är ett tvillingpar som föddes
drygt 4 månader sedan den
11 september 2007.i Inte
ens tvillingarna har kunnat
påverka Migrationsverkets
envetna krav på att barnens
far skall ut ur landet. Han
uppmanas att åka tillbaka
till sitt hemland och ansöka
om uppehållstillstånd
genom anknytning.
Vi lever i en märklig tid.
En människa som bönar och
ber för sitt liv, som
försäkrar att han kommer att
fängslas om inte dödas
direkt för sina politiska

aktiviteter offentligt i det
vänsterorienterade
Hekmatist partiet. Han har
varit med i partiets olika
offentliga manifestationer
och protestaktioner mot den
iranska regimen och är
därför känd för de iranska
myndigheterna pga sina
aktiviteter.
Nasir Alipana är gift med
en svensk medborgare och
har två barn tillsammans.
Barnen Diana, och Jovana

aktiviteter, ombeds att
lämna sig frivilligt i
händerna på de myndigheter
som torterat honom tidigare.
Men han utlovas att han får
ansöka om uppehållstillstånd där nere från Iran
och att få sin sak prövat
med anledning av
anknytning till sina
tvillingbarn och sin fru, om
han bara överlever!
Nu får vi fråga oss hur
detta kan överensstämma
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med barnperspektivet. Detta
beslut strider mot både
svensk lag och barnkonventionen som säger att
man skall ha barns bästa för
ögonen vid varje beslut. Det
är intressant att få höra hur
Migrationsverket förklarar
tvillingparets bästa i detta
beslut. Menar man att dessa
barn är så små att de inte
kommer att märka av
faderns frånvaro? Eller är
det så att det är mödrars
uppgift att uppfostra och
vårda småttingarna? Hur
ska barnen knyta an till en
frånvarande far; en
anknytning som sker under
de två första åren och är av
obestridligt betydelse för
hela uppväxten? Vari består
migrationsverkets barnperspektiv?
Vi på Barnen Först
tycker att beslutet om Nasir
Alipanas utvisning är
barnvidrigt. Det är ofattbart
att göra så mot barn. Det
finns inget annat ord än
grymhet att nämna i detta
sammanhang. Barn behöver
båda sina föräldrar. De
behöver all kärlek i världen
de kan få och vem kan ge
dem det bättre än de som
står barnen närmast? Att
motverka utvecklingen av
denna
kärlek
och
samhörighet mellan barn
och föräldrar är både
oförsvarbart och omänskligt.

Dessutom är detta beslut
opraktiskt och ett stort
slöseri med mänskliga
resurser. Även om vi bortser
från risken för att Nasir kan
Gå till sidan
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Behöver barn…

bli mördad eller fängslad i
hemlandet, är detta en
förkastlig förfarande att
tvinga en man i ett seriöst
förhållande med två
gemensamma barn och
med sex år av acklimatisering i Sverige bakom
sig, att åka tillbaka till Iran
bara för att där ansöka igen
om inresetillstånd till
Sverige? Och allt detta för
att människan ska passa

Fadimes
Minnestund
i Göteborg
Måndagen den 21 januari
högtidlighölls Fadimes
minne i Göteborg. Arrangör

migrationsverkets blanketter!

Vad har Migrationsverket
att säga till tvillingbarnen
om deras far får ruttna i
fängelserna i Iran, dingla
på galgen eller av andra
orsaker aldrig kan komma
tillbaka till Sverige till den
svenska dumdristiga
byråkratins ära? Hur
förklarar man för barnen att
man med deras bästa och
deras rättigheter för
ögongen tog ifrån dem sin
fars närhet, värme och
omsorg?
Vi på Barnen Först
uppmanar Migrationsverket
att stoppa Nasir Alipanas
utvisningsbeslut och ge
barnen rätten till sin far och
tillstånd att växa upp med
sin pappa redan nu utan att
riskera förlora honom i
några fängelsehålor. Barn
behöver alltid sina
föräldrar. Man behöver inte
ha gått någon kurs i
barnperspektiv eller barns
bästa för att fatta detta.
Barnen Först
2008-01-23

var Barnen Först och
Riksföreningen Glöm
Aldrig Pela- och Fadime.
Minneshögtiden innehöll
tal, diktläsn ing och
blomnedläggning i kanalen
vid Gustav Adolfstorget.
Första talare var
Soleyman Ghasemiani,
ordf. för Barnen Först. I sitt
tal ”Nej till kyskhets- och
hederskulturen” sade
Soleyman att hedersmord är
bara
toppen
på
hedersvåldets isberg. Han
framhöll att det faktum att
hedersmord är glädjande
nog för få, betyder inte att
hedersvåldets är marginell.
Det är många flickor som
lever under hedersvåldets

skräckvälde. Soleyman sade
att man måste fokusera på
isberg,
hela
det
undanskymda
berget.
Han
betonade att det är
våld när småflickor
får bära slöja och
l ä r a
s i g
kvinnovidriga
könsroller. Det är
våld när flickor
inte får gå på
gymnastik, när det
inte får klä sig som
de vill, när de inte
får ha pojkvän, när det inte
får simma fritt, när det inte

Soleyman Ghasemiani

får var stolta över sin kropp,
sin sexualitet, när de deras

…………………………
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Karim Noori

grundläggande fri- och
rättigheter stryps av
religiösa och urgamla
traditioner. Soleyman
uttryckte fasa över
statsmakternas direkta och
indirekta stöd till
traditionella och religiösa
rörelser och institutioner

Layla Ghasemiani

vilka
står
för
kvinnofientliga och
människovidriga
värderingar. Han menade att
4

så länge man inte
sätter stopp för de
reaktionära
krafterna och istället
stödja de krafter och
sociala rörelser som
strider för kvinnor
och
mäns
jämlikhet och
jämställdhet
kommer vi att
tampas
med
hedersvåld i all
e v i g h e t .
Soleyman
Ghasemiani menade att
hedersvåldet bygger på
kontrollen av kvinnas
sexualitet, på hennes
kyskhet. Hon måste
vara oskuld och oberörd
tills hon har lämnats till
sin äkta make. Den
rigorösa och kvävande
kontrollen syftar till att
bevara denna norm
och upprätthålla det
sexuella tabut. Denna
tabu måste krossas
sönder
om
vi
verkligen menar att
kvinnor och män är
lika tyckte Soleyman.
Andra talare var
Karim Noori från
Riksföreningen Glöm
Aldrig Pela och
Fadime. I sitt tal
tackade Karim de
närvarande i mötet
för deras deltagande i
manifestationen och
sade att vi måste
fortsätta kämpa för våra
flickors fri- och rättigheter
och att politikerna måste
stopp för religiösa skolor.
Han underströk att religiösa

…………………………

skolor upprätthåller kyskhetskulturen och de kvinnofientliga könsrollerna som
är grunderna i hedersvåldet.
Esmail Moloudi
ordförande för föreningen
”Vita Nejlikor” sade att vi

Esmail Moloudi

visst har haft hedersmord
efter mordet på Abbas men
man håller tyst om det. Han
nämnde att polisen har lagt
minst tre utredningar med
misstänkt hedersbrott i brist
på bevis som det heter.
Esmail pekade på de som
kallade ”balkongflickor”
som tros begå självmord,
flickor som finns i de
traditionella miljöerna och
utsatta zonerna för
hedersvåld. Han berörde
också tvångsäktenskap och
arrangerade äktenskap som
en del av hedersvåldet.
Slutligen läste Layla
Ghasemiani en dikt om
Gå till sidan
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En liten
men riktigt stor hjälte
på utsatta flickors sida!
Sara
Mohammad,
ordförande
för
riksorganisationen Glöm
Aldrig Pela och Fadime,
fick den 16 december 2007,

Svenska Hjältars pris i
kategorin
Eldsjäl.
Ytterligare 7 personer fick
pris i andra kategorier för
sin mod och sin styrka. Sara
Mohammad fick priset för
sin envetna kamp mot
hedersvåldet och försvaret
av utsatta flickor och pojkar
i traditionella och / eller
religiösa miljöer. Barnen
Först gratulerar Sara
Mohammad för denna pris
och det erkännande hon får
för sitt arbete mot hedersoch kyskhetskulturen, ett

beundransvärt och riktigt
hedervärt arbete. Barnen
F ö r s t
o c h
riksorganisationen Glöm
Aldrig Pela och Fadime har

samarbetat i många år till
försvaret av barns
rättigheter med särskilt
fokus på flickors fri- och
rättigheter. Vi är glada med
Sara Mohammad och
hennes
föreningsmedlemmar och hoppas på
fortsatt och än mer
fördjupad samarbete för ett
fritt och jämlikt samhälle
för alla våra barn och våra
flickor och pojkar.

Fadimes minnesstund …

hedersbrott skriven av
Soleyman Ghasemiani med
titeln ”Heder”. Dikten finns
i Soleyman Ghasemianis
nyligen
utkomna
diktsamling ”Och jag
tappar oden”. Dikten var
mycket fin och rörde
verkligen känslorna.
Efter talen begav sig
deltagarna till Gustav
Adolfstorget. Där fanns

SVTs västnytt, och
reportrar från olika
tidningar som uppmärksammade manifestationen
och blomnedläggningen.
SVT västnytt visade delar
av blomnedläggningen.
Tidningen PunktSe och
GöteborgsPosten hade
skrivit om manifestationen.
Barnen Först
2008-01-22
Nej till kyskhets– och …

måste ställa sig bakom och
bekämpa alla traditioner,
institutioner, organisationer
och rörelser som vill
vidmakthålla
dess
kvinnofientliga normer.

Barnen Först
2007-12-18

…………………………

Soleyman Ghasemiani
Ordf. Barnen Först
2008-01-21
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Vad är
religionsmissbruk?
Hans Iwan Bratt

En del av de grövsta
övergreppen mot barn sker
inom familjen står det i proposition från 2001 om ändringar i socialtjänstlagen. I
denna lag stärktes barnets
ställning bl.a. genom att
markera att det är ett brott
att

misshandla barn såväl fysiskt som psykiskt. I den
aktuella diskussionen om
barnmisshandel framhåller
folkhälsoministern Maria
Larsson i DN föräldrars
missbruk av alkohol och
droger. Det finns dock
andra mindre uppmärksammade missbruk, som också
leder till barnmisshandel,
t.ex. psykiska problem och
religionsmissbruk. Se Stöd
även religionsmissbrukarnas
barn.
Religionsmissbruk är en
ny användbar term. Den står
för missbruk som helt eller
delvis orsakas av religiös
övertygelse. Motsvarande
engelska term är Spiritual
abuse.
6

Med missbruk menas ett
överdrivet engagemang som
gör att personen själv, andra
personer eller egendom
kommer till skada och som
personen inte kan avstå
ifrån. Med denna definition
kan man även inkl fanatiskt
intresse för idrott, spel, politik, etc.
Religionsmissbruk har
dock en särställning i denna
grupp av missbruk. Tankarna på religionen dominerar
då hela tillvaron, allt annat
blir sekundärt, vissa stunder
ger religionen en extatiskt
lyckokänsla, förmågan att
förstå världen omkring
minskar och
världen runt
kan uppfattas
som fientlig
och styrd av
demoner.
I andra typer av missbruk har barnen vanligen
en sekundär
roll där barnen bästa ignoreras, men barnen kan
också misshandlas av drogade föräldrar. Missbruk av
religion kan dock vara
primärt inriktat mot barnen.
Föräldrarna ser det som en
huvuduppgift att överföra
sin tro till barnen utan hän-

…………………………

syn till barnens bästa och
t.ex. barnens lagstadgade
rätt till religionsfrihet.
Den katolska kyrkans
omfattande våldtäkter av
barn kan ses som ett extremt
exempel på religionsmissbruk, i den meningen att
prästerna utnyttjat sin ställning och förmodligen ansett
sig kunna få gudens förlåtelse. Dessutom har kyrkan
organiserat sig så att dess
präster inte kunnat få normalt utlopp för sina sexuella
behov. Förmodligen har homosexuella personer i rädsla
för sin sexualitet fördömd
av sin kyrka flytt in i prästerskapet befrielse från ett
sexuellt liv. Men sedan har
den sexuella driften blivit
alltför stark. (Se Fler katolska sexövergrepp i Sverige
och Vatikanen ljuger om
påven)
Missbruk av religion som
leder till fysisk eller
psykisk misshandel
av barn måste hanteras efter i princip
samma regler som
annan barnmisshandel. Alla måste känna
ett moraliskt ansvar
att agera för barnens
bästa när det finns
anledning att tro att
barn far illa. En möjlighet bland flera är
att kontakta kommunens
socialkontor som har till
uppgift att skapa sig en egen
uppfattning som det finns
risk för barns hälsa.
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Nej till kyskhets…

otidsenliga värderingar
finns där gömda någonstans
på det nämnda isberget.
Sett ur det perspektivet är
det inte någon större
skillnad mellan dagens
situation och det för 6
år sedan. Isberget
lever sitt eget liv och
kör sin egen race med
den politiska maktens
goda minne. Eftersom
Det makabra isberget
har sin bas på normer,
värderingar och tabun
som samhället och den
politiska makten inte
har velat gå i krig mot.
Och vad är det för
värderingar
och
normer det handlar
om. Egentligen en så
enkel sak som rätten
över sin kropp, rätten
över sitt liv, rätten över sin
sexualitet. Kärlekens frihet.
Så enkelt och så
fruktansvärt svårt! Det är
tabun om sex och speciellt
flickors sexualitet i de

traditionella och religiösa
miljöerna som sätter stopp
för flickors drömmar och
frihet och jämlikhet och
som statsmakterna inte vill
beblanda sig med.

Hedersvåldproblematiken
har sin grund i kontrollen av
i först hand flickors
sexualitet. Det handlar om
att hon skall vara oskuld till
bröllopsnatten. Hon skall
lämnas oberörd till sin
äkta make. Alla de
restriktioner
som
kringgärdar flickornas
vardagsliv i skolan,
hemma och på fritiden
är till för att garantera
och upprätthålla denna
norm och tabu.
Kärleken är absolut
inte fri för dessa
flickor. Gud vakar
över dem med sina
präster,
moskéer,
kyrkor,
änglar,

helvetet, könsstympning,
slöja och religiösa skolor.
Fäder, bröder och mödrar
och hela släkten ombesörjer
fängelsemurarnas
vaktposter. Och det
o m g i v a n d e
likasinnade
kulturella sfären
sköter om den
sociala kontrollen.
Det är i en sådan
miljö många av
våra flickor bor
sina liv. De flesta
av dessa flickor
underordnar
sig
och låter livet gå
sin onormala gång.
Värst blir det de
som inte vill leva
det traditionella
och kvinnovidriga
livet samtidigt som
de inte kan bryta
med sina föräldrar
eller inte orkar ta striden
som i värsta fall kan kosta
dem livet. Många av dessa
flickor tvingas leva ett
farligt dubbelliv med risk
för att bli avslöjad och utsatt
för fysiskt våld.
Det är detta som
samhället måste sätta
strålkastarljuset på. Det är
bekämpningen av denna
vidriga urgamla tabu om
flickors sexualitet som
måste belysas och få
samhällets kraft bakom sig.
Det är flickors och kvinnors
fullständiga fri- och
rättigheter och deras rätt
över sin kropp och sitt liv
som den politiska makten
Gå till sidan
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Nej till kyskhetsoch
hederskulturen
Soleyman Ghasemiani

6 år efter mordet på
Fadime hörs det mycket
mindre om hedersvåld. Det
senaste året har media inte
rapporterat om några mord
med hederstecken. Abbas
Rezai var det senaste kända
fallet. Han mördades den 16
november 2005 i Högsby i
Småland. Sedan dess har

Barnen Först
Barnen Först
Box 69
424 22 Angered
Tel: 070- 444 15 78
Fax: 08- 590 737 99
barnenforst@gmail.com
info@barnenforst.se
www.barnenforst.se
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media varit tyst.
Vad
betyder denna tystnad?
Betyder det att vi har blivit
av med hedersvåldet och
mordet på flickor och
kvinnor i heders namn?
Tänk om det vore så.
Att Media inte fokuserar
på hedersvåld uppfattas som
positiv av många skribenter.
Dessa
tycker
att
fokuseringen stigmatiserar
redan utsatta grupper av
människor och ökar
främlingsfientlighet och
segregation. Det finns andra
som tycker tvärtom och
menar att hedersvåldet
måste bevakas och stå under
ljuset för att samhället ska
kunna reagera snabbare.
Sanningen
ligger
någonstans däremellan. Det
är självklart att all form av
fokusering och rapportering
inte är till godo bara för att

OBS!
www.barnenforst.se
Stöd oss!
Postgiro:

40 55 55-4

…………………………

den är mot hedersvåld. Den
rapportering som klumpar
invandrare som en homogen
grupp med en och samma
kultur förtjänar förakt och
avståndstagande. Den
sortens rapportering är lika
mycket människofientlig
som själva hedersmorden
eftersom den inte ser det
verkliga problemet och
istället gör det till en fråga
om etnicitet, nationalitet
och geografiskt ursprung.
Det är inget annat än rasism
hur välmenande reportern
eller skribenten må än vara.
Det är bara glädjande att
inte fler har mist livet i
spåren av hedersvåld efter
mordet
på
Abbas,
åtminstone så vitt vi vet.
Men Hedersmord är tyvärr
bara
toppen
på
hedersvåldets isberg. De
som lever i hedersvåldets
grep är tusenfaldig fler.
Detta
vittnar
de
jourhemmen för skyddat
boende för flickor med
hedersrelaterat våld. Alla de
flickor och pojkar som inte
har rätt över sina liv och sin
sexualitet och som kommer
på kant med föräldrarnas
Gå till sidan
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