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Tukea
kunniaan 

liittyvissä
kysymyksissä

DIDARin  
toiminta

DIDAR auttaa ihmisiä tunnistamaan kulttuureihin 
liittyviä haitallisia perinteitä ja ehkäisemään 
kunniaan liittyviä konflikteja. Kannustamme 
ihmisiä puhumaan kunniakäsityksistään.  
Tuemme aitoa dialogia eri osapuolten kesken 
sekä väkivallattomien ratkaisujen löytämistä.

DIDAR järjestää monenlaista ryhmätoimintaa 
eri kielillä ja tarjoaa keskusteluapua tilanteisiin, 
joihin liittyy kunniaväkivallan uhkaa. 

Palvelumme ovat luottamuksellisia,  
maksuttomia ja avoimia kaikille.  
Asioida voi myös  nimettömänä.

Työntekijämme työskentelevät suomen, ruotsin, 
norjan, englannin, kurdin, persian ja darin kielillä. 
Käytämme tulkkeja tarvittaessa. 
 

”En saanut  
liikkua vapaasti”

”Ryhmissä pystyimme 
puhumaan avoimesti,  

myös tabuista”

”En saanut päättää 
pukeutumisestani”



Kunnia ja kunniaan  
liittyvä väkivalta

Kunniallisuutta pidetään tärkeänä kaikissa 
kulttuureissa. Kunnialla viitataan yleensä yksilön 
hyvään maineeseen ja asemaan yhteisössä. 
Yhteisöllisissä ja patriarkaalisissa yhteiskunnissa 
kunnia on sidottu lisäksi naisen siveellisyyteen 
ja seksuaaliseen koskemattomuuteen, joista 
riippuu koko perheen ja suvun kunnia. 

Kulttuureihin muodostuu usein erilaisia 
kunniaa suojelevia toimintatapoja ja perinteitä. 
Perheenjäsenten tai suvun välille voi syntyä 
näistä kunniakäsityksistä johtuvia ristiriitoja, 
jolloin puhutaan kunniaan liittyvästä 
konfliktista.

Kunniaan liittyvällä väkivallalla tarkoitetaan 
perheen tai suvun piirissä tapahtuvaa 
kunnianormien puolustamista väkivallan keinoin. 
Se voi ilmetä esim. liikkumisen rajoittamisena, 
uhkailuna, avioliittoon pakottamisena, fyysisenä 
pahoinpitelynä tai äärimmillään kunniamurhana. 
Väkivallan syyksi voi riittää pelkkä epäilys 
kunniattomasta käyttäytymisestä.

YK on määritellyt kunniaan liittyvän väkivallan 
haitalliseksi perinteeksi, koska väkivalta on aina 
ihmisoikeusloukkaus. 

Kunniaan liittyvät perinteet eivät ole sidoksissa 
mihinkään uskontoon, vaikka niitä saatetaan 
perustella uskonnon avulla.

DIDAR tarjoaa

asiakkaille

• apua ongelmatilanteisiin  
yksilöille ja perheille

•  keskusteluryhmiä

•  dialogityöpajoja

•  kulttuurivalmennuksia

•  toiminnallisia ryhmiä

•  leirejä

•  tapahtumia

ammattilaisille

•  konsultaatiota

•  koulutusta

Kenelle?

DIDAR työskentelee niiden Suomessa asuvien 
maahanmuuttajayhteisöjen ja henkilöiden 
kanssa, jotka voivat kohdata kunniaan liittyviä 
haitallisia perinteitä.

Mikä DIDAR?

DIDAR on osa Setlementti Tampere ry:n 
Väkivalta- ja kriisityön yksikköä. Toimintamme 
on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. 
DIDAR jatkaa samannimisen hankkeen (2013-
2016) työtä. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja 
terveysministeriö Veikkauksen tuotoista.

DIDAR tarkoittaa kurdin ja persian kielellä 
kohtaamista.

”Sain kertoa asiasta 
nimettömästi”

”Jouduin valvomaan  
siskojani”

”Löysimme yhdessä 
keskustellen ratkaisuja”

”Helpotti puhua asiasta 
työntekijälle, joka  
ymmärsi minua”

”Suku  
painosti  

käyttämään  
väkivaltaa”

”Minut pakotettiin
avioliittoon”


