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KONTAKTPERSON OCH FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

Inbjudan till webbsänd konferens:

HRV, kvinnlig könsstympning,
barn- och tvångsäktenskap
Tid: 7 september 2020 kl. 08.30 – 16.00

Plats:Webbsänd föreläsning med möjlighet a� ställa frågor via cha�unk�on
– länk sänds ut. Tyvärr kan inga platser erbjudas i lokalen där webbsändningen
genomförs.
Program: Fyra sakkunniga föreläsare deltar. Anneli Moini och Chris�na Malmqvist
från Kompetensteamet Länsstyrelsen i Östergötland.My Hellberg från TRIS -
Tjejers Rä� I Samhället samtMikael Thörn från Jämställdhetsmyndigheten.

Föreläsarna kommer a� fokusera på följande områden:
• Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?
• Grundläggande kunskap om HRV, barnäktenskap och tvångsäktenskap,
könsstympning av flickor och kvinnor.

• Kollek�vis�ska strukturer, begränsningar och kontroll. Oskuldsnormer
och a� inte själv få välja partner.

• Bor�örande av barn utomlands.
• Kartläggningar om hedersrelaterat våld och förtryck.
• Stöd och skydd �ll utsa�a samt förebyggande arbete.
• Dilemman och diskussioner u�från teman och konkreta ärenden.
• Na�onella kompetensteamet Länsstyrelsen Östergötland och
Jämställdhetsmyndighetens arbete.

• Myndigheternas ansvar och samverkan (socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola,
polisen, åklagare).

• Vad säger lags��ning och interna�onella konven�oner; Barnkonven�onen,
Istanbulkonven�onen?

• Na�onell strategi för a� förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
(inklusive HRV).

• Handlingsplan mot könsstympning. Regeringens satsningar och pågående
arbete och utredningar inom området.

Målgrupp för inbjudan är följande:
Teammedlemmar vid piloter och Grupp-2, kontaktpersoner, förbundschefer och
styrelseledamöter vid samordningsförbund som ingår i NNS na�onella projekt mot
psykiskt, fysiskt och sexuellt våld – sex webbuppkopplingar totalt per förbund.
Ledamöter vid NNS-styrelse – fem webbuppkopplingar.

Inbjudna gäster är bland annat våra samverkande myndigheter inom
regeringsuppdraget med tre webbuppkopplingar per myndighet.
Anmälan senast den 20 augus� �ll anita.kruse@gmail.com

Varmt välkomna!
Anita Kruse
NNS-Na�onella Nätverket för Samordningsförbund

Tidsram 08.30 – 16.00
08.30 – 09.00
Välkommen, info,
presenta�on av moderator,
föreläsare med flera.

09.00 - 12.00
Föreläsning med fikapaus

12.00 - 12.45
Lunch

12.45.- 14.30
Föreläsning

14.30 – 14.45
Fika

14.45 - 15.45
Föreläsning

15.45 - 16.00
Avslutning
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