
 

 

DATUM: Fredag den 24 november 2017 
 
LOKAL: Stockholm City Conference Center 
Drottninggatan 71B 
 
KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri 
 
ANMÄLAN: Anmäl dig på vår webbplats, 
i kalendariet, senast den 20 oktober  
länk till kalendariesidan 
 
MER INFORMATION OCH KONTAKT: 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Ulrika Sandberg 
ulrika.sandberg@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-2231227 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
www.operationkvinnofrid.se 
 
 
 

OPERATION KVINNOFRIDS REGIONALA KONFERENS 2017 

Tillsammans mot hedersrelaterat 
våld och förtryck  
24 november 2017, Stockholm City Conference Center    

 
   
 

För andra året i rad anordnar Operation Kvinnofrid en regional konferens för att sprida 
lärande exempel inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Temat 
för årets konferens är hedersrelaterat våld och förtryck. Konferensen är en mötesplats 
för yrkesverksamma i Stockholms län för att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av 
framgångsrika arbetssätt och metoder. 

 
Under konferensen följer vi upp arbetet med länsstrategin för att motverka våld i nära relationer, 
vi lyfter goda exempel på hur vi arbetar med könsstympning och stödinsatser till barn och unga 
som lever med hedersrelaterat våld och förtryck. Kvinnofridspriset kommer även att delas ut till 
en verksamhet som har bidragit med särskilt goda insatser mot våld i nära relation.  

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Operation Kvinnofrid, Länsstyrelsen i Stockholms 
län och Origo Stockholm.  

 

Varmt välkommen!  

  

 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/kalender/2017/Sidor/regional-samverkan-med-fokus-pa-hedersrelaterat-vald-och-fortryck.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/kalender/2017/Sidor/regional-samverkan-med-fokus-pa-hedersrelaterat-vald-och-fortryck.aspx
mailto:ulrika.sandberg@lansstyrelsen.se
www.operationkvinnofrid.se
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Tillsammans mot hedersrelaterat våld 
och förtryck  
Moderator: Amanda Netscher  

 

PROGRAM 

08.30 – 09.00 Registrering & kaffe   

09.00 – 09.15 Välkomna & inledning  

 Åsa Lindhagen, socialborgarråd i Stockholms Stad   

09.15 – 09.40 Ett år med den regionala strategin -  vad har hänt sedan sist?  

Panel: Ulrika Sandberg, samordnare inom Operation Kvinnofrid tillsammans med 
medlemmar från den operativa ledningsgruppen  

09.40 – 10.15 I stället för kärlek - En granskning av hedersförtryck i Sverige 

 Lisa Röstlund, journalist  

10.15 – 10.30 Origo – ett unikt samarbete i länet  

 Samtal med Dilek Baladiz, enhetschef för Origo  

10.30 – 11.00  Paus/kaffe 

11.00 – 11.50 Mellan klan och stat 

 Per Brinkemo, författare och journalist 

11.50 - 13.00  Lunch  
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                                                                       13.00 -13.40 PARALLELLA SEMINARIER 

 Seminarium 1: Könsstympning i Sverige - Bita Eshraghi, Specialistläkare 
gynekologi och obstetrik vid Amelmottagningen på Södersjukhuset  

 Seminarium 2: Kartläggning av förövare med hedersmotiv inom 
Kriminalvården - Jenny Yourstone, fil doktor i psykologi, forskningsledare i 
Kriminalvården 

Seminarium 3: Tänk efter före – föräldraskapsstöd som en förebyggande 
insats – Kajsa Lönn Rhodin, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholm 

 Seminarium 4: Att som ung leva under hedersrelaterad kontroll - Mariet 
Ghadimi, doktorand Socialhögskolan, Stockholms Universitet 

13.40 –14.10 Paus/kaffe  

14.10 - 14.45 PARALLELLA SEMINARIER 

Seminarium 1:  Lokal samverkan mot könsstympning– Rita Grünbaum, 
samordnare i Järfälla kommun tillsammans med det lokala nätverket  

Seminarium 2: Äktenskapstvång, förundersökning och fällande dom i Lund 
2016 - Ulrika Ekvall, kammaråklagare, Åklagarkammaren i Helsingborg 

Seminarium 3: Hedra – förebyggande arbete med ungdomar – Dilek Baladiz, 
enhetschef Origo och Mohammed Musa, Machofabriken/MÄN  

 Seminarium 4: I mötet med ungdomarna - Anna-Lena Näsström, barnmorska 
Origo, Annika Labbé, kurator Origo  

15.00 – 15.30 Bakis i burkan 

 Zinat Pirzadeh, stå-upp-komiker och författare 

15.30 – 15.50 Kvinnofridspriset 2017 

Alexandra Anstrell, representant för Stockholms läns kommuner via Storsthlm i 
Operation Kvinnofrids styrgrupp, delar ut pris  

15.50 – 16.00 Avslutning 


