
Ta i hand för Helsingborg

DÄRFÖR LIBERALERNA

BAKGRUND

VÅRA FÖRSLAG

Frihet - är den värdering som Liberalernas hela  politik bygger på. Varje 
individ ska vara fri att göra egna val och förverkliga sina livsdrömmar. Men 
en individs frihet tar slut där en annans frihet börjar. Med frihet följer också 
ansvar. Helsingborg ska vara en stad där invånarna har frihet att göra val.

I Helsingborg ska alla människors förmåga tas tillvara. Ett liberalt samhälle bygger på öppen-
het, tolerans och demokrati. Samtidigt ska samhället försvara friheten för individer som lever i 
ofrihet oavsett om ofriheten motiveras med religion, tradition eller annat.

Människors inneboende styrkor ska lyftas fram genom politik som bygger på egen makt istäl-
let för omhändertagande och på arbete istället för bidrag. Nyckeln till ökad makt och inflytan-
de över sin egen vardag är arbete och språk. 

Anställda i staden ska spegla befolkningens sammansättning
Staden ska vara en positiv förebild och bidra till integrationen genom att de anställdas mångfald ska spegla befolkningen 
i staden. Anställning ska ske utifrån kompetens.

Diplom för språktest och samhällskunskaper
Medborgarskapets betydelse ska stärkas och uppmärksammas. Nyanlända ska erbjudas möjlighet att genomgå språktest 
och delta i utbildning om hur det svenska samhället fungerar. Ett personligt diplom ska delas ut i Rådhuset till dem som 
klarar språkkraven och aktivt deltagit i samhällsutbildningen.

Samtal för nyanlända för kunskap och förståelse om normer och sociala spelregler
Nyanlända kvinnor och män ska erbjudas och uppmuntras att träffas i mindre grupper där deltagarna med samtalsleda-
re på djupet får samtala om outtalade och uttalade normer och sociala spelregler i det svenska samhället. Inom ramen 
för gruppsamtalen ska även tas upp värderingar som ligger till grund för svensk lagstiftning såsom jämställdhet, allas 
lika rätt och värde och andra frågor som är angelägna och relevanta. Gruppsamtalen kan vara en del av samhällsunder-
visningen inom ramen för introduktionsprogrammet.

Arbete mot diskriminering
Arbete mot diskriminering behöver utvecklas samtidigt som grundläggande värden såsom jämställdhet och allas lika 
värde försvaras. När värderingar krockar krävs kunskap, förståelse och tydlighet för att hålla samman Helsingborg.

Undervisning ska ske för kvinnor och män gemensamt
I verksamheter såsom SFI, yrkesutbildning mm ska könsseparerad undervisning inte accepteras utan män och kvinnor 
ska studera tillsammans. Detta krav ska gälla oavsett om verksamheten bedrivs i egen eller extern regi. Den jämställdhet 
som uppnåtts i Sverige ska skyddas.

Integration
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Barn ska få växa upp fria från hedersförtryck
Helsingborg ska gå före i arbetet med att förebygga och motverka diskriminering och förtryck i hederns namn. 
Kontrollen och förtrycket av de unga står främst familj och släkt för. Därför blir en viktig del i arbetet kontakt med 
familjerna och arbete med upplysning och påverkan om värderingar såsom jämställdhet, allas lika värde, individens 
rätt till sin sexuella identitet och att barn och unga ska ha rätt att göra egna livsval. Det är viktigt att föräldrar tidigt får 
kunskap om den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhällets syn på jämställdhet och annat som rör 
flickors och pojkars lika värde och rättigheter. Det saknas forskning och erfarenhet av effektiva metoder på området. 
Men Helsingborg ska gå före och utveckla och pröva metoder för att flickor och pojkar ska få växa upp och utvecklas fria 
från hedersförtryck. 

Frihet för kvinnor som skilt sig
Kvinnor från muslimska länder som skiljt sig enligt svensk lag kan anses vara fortsatt gift enligt familj och släkt om 
manen inte samtycker till skilsmässan. Dessa kvinnor blir kvar i ofrihet i sitt muslimska äktenskap. I samband med att 
staden går in med stöd på olika sätt såsom exempelvis försörjningsstöd, praktikplats, insatser för barn ska fråga om 
skilsmässa ingå i insamlandet av bakgrundsinformation där så är relevant. Där det framkommer att kvinnan ofrivilligt 
är fast i sitt muslimska äktenskap ska staden bedriva påverkansarbete så att mannen samtycker till skilsmässa enligt det 
forna hemlandets lagstiftning och även göra polisanmälan vid misstanke om brott.

Tidiga insatser till vårdnadshavare för att förebygga hedersförtryck
Hedersvåld och förtryck används som ett medel för att upprätthålla kontroll över familjens döttrar. I viss utsträckning 
drabbas även söner. Det mest effektiva sättet att komma åt hedersvåld och förtryck är att komma åt hedersnormen. Där-
för är det viktigt att föräldrar tidigt, redan när barnen börjar förskolan, ges möjlighet att få kunskap om och förståelse för 
de värderingar som finns i svenska samhället såsom jämställdhet, att pojkar och flickor ska ha samma frihet och att det 
gäller oavsett sexuell identitet. 

Rutin när barn försvinner ur landet
Staden har ansvar för alla barn som är folkbokförda i Helsingborg. Om en person under 18 år inte kommer tillbaka till 
skolan, exempelvis efter sommarlovet, och inte längre är folkbokförd i staden så försvinner den minderårige ur stadens 
system. Det finns idag ingen rutin att följa upp vart den unge tagit vägen. För att öka säkerheten för barn och unga och 
minska risken för att någon mot sin vilja blir förd ur landet ska staden ta fram en rutin för att tillsammans med andra 
myndigheter, såsom exempelvis polis och Utrikesdepartement, eftersöka och hjälpa barn och unga som mot sin vilja 
blivit förda ur landet och registreras som utflyttade.

Begränsa eget boende för nyanlända
Nyanlända utan uppehållstillstånd har rätt att bosätta sig i Helsingborg. Denna rätt ska begränsas. Sverige och Helsing-
borg tar och ska fortsatt ta stort ansvar för individer som flyr krig och förtyck. Under flera år har många personer valt 
att bosätta sig i Helsingborg men boendelösningarna är långsiktigt ohållbara. Särskilt för barnen innebär trångboddhet, 
återkommande byten av skola eller förskola och generell osäkerhet ökad sårbarhet och påfrestning i en redan besvärlig 
situation. Därför ska staden driva frågan att lagen ändras så att Eget Boende inte omfattar kommuner med hög andel 
nyanlända.
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