Till minne av Fadime
Sahindal (1975-2002)
Terrafem tillsammans med Fryshusets Elektra,
Flickaplattformen, Riksorganisationen för kvinnojourer och
tjejjourer i Sverige, Rädda Barnen, Somaya kvinno-och tjejjour och
Stiftelsen unga kvinnors värn, anordnar en digital konferens.
Medverkar gör ett flertal experter som delar med sig av sina
kunskaper om hedersrelaterat våld.
Vi befinner oss i en pandemi som har förvärrat situationen för
många kvinnor, flickor och barn. För många är läget akut och deras
livsvillkor behöver uppmärksammas mer än någonsin.
Vi som anordnar konferensen arbetar dagligen med att bistå kvinnor,
flickor och barn. Vi vill också dela med oss av våra erfarenheter av att
driva opinion, förebygga våld och skydda kvinnor, flickor och barn.

Foto: Magnus Jonsson

Sedan nitton år tillbaka har Terrafem i samarbete med ett flertal
organisationer hedrat Fadime Sahindal med en konferens, som ett
sätt att förvalta det som vi anser var Fadimes avsikter med sitt tal i
riksdagen några månader innan hon blev mördad, nämligen att
synliggöra våld i hederns namn och att ge skydd och stöd till
våldsutsatta kvinnor och deras barn.
När : 21 januari 2021
Tid: 08.30 - 16.10
Anmälan görs till info@terrafem.org
Välkommen!

Sponrad av

08.30 - 08.40 Inledning
		Alexandra Pascalidou, dagens moderator.

13. 25- 13.55 ”Våldsutsatthet under coronapandemin”		
		Åsa Witkowski, verksamhetschef
		Kvinnofridsenheten
		
Nationellt centrum för kvinnofrid,
Akademiska sjukhuset.

08.40 - 08. 55 ”Till minne av Fadime Sahindal”
		 Vian Sendi, ordförande för Terrafem.

09.25 - 09.55 ”Våldets förbindelselinjer - bortom likt och olikt.”		
Jenny Westerstrand, ordförande för 			
Riksorganisationen för kvinnojourer och
tjejjourer i Sverige.
10.05 - 10. 35 ”Reflektioner kring hedersrelaterat våld i Sverige
		
igår, idag och i morgon.” Åsa utgår från sin
		
forskning och sina praktiska erfarenheter i Sverige,
		
Turkiet och internationellt.
		 Åsa Eldén, fil dr i sociologi.
10.45 - 11.00 Paus
11.00 - 11.30 ”Röster inifrån - berättelser om våld och vägen ut ur
		 våldet.”
		
Rúna í Baianstovu, lektor socialt arbete, Örebro
		 Universitet.
11.40 - 12.10 ”Kärleken är Fri - förebyggande samverkansmetod,
nationell stödverksamhet och påverkansarbete.”
		Maria Sundvall Taavo och Evelina Aho Fältskog,
		Rädda Barnen
12.10 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.15 ”Regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor
		
och hedersrelaterat våld”
		Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister.		

Program

09.05 - 09. 15 ”Musik”
		 Venus Kiani.

14.05 - 14.35 ”Vad är ett hedersbrott?”
		Gudrun Nordborg juris hedersdoktor vid 		
Umeå universitet och f.d. informatör på
		Brottsoffermyndigheten.
14.45 - 15.20 ”Flickarådet på hedersrelaterat våld och
		
förtryck- ett panelsamtal med unga”
		 Elektra och Flickaplattformen presenterar
		
kort sin rapport från Flickarådet på temat 		
heder tillsammans med unga deltagare 		
från Flickarådet.
15.30 - 16.00 ”Ett liv fritt från våld i hederns namn- om
		frigörande metoder”
Elsa Svensson, samordnare för
		stödversamhet,
		
Somaya kvinno- och tjejjour.		
		Åsa Grimlund Milltoft, verksamhetschef
		
Stiftelsen Unga Kvinnors Värn.
		Bernardita Núñez, verksamhetsledare
		Terrafem.
16.00 - 16.10 Utvärdering och avslutning.

