DIGITAL KONFERENS OCH RAPPORTSLÄPP:
Allt jag inte får göra - unga om hedersrelaterat våld och förtryck
Torsdag 25 mars 2021
PROGRAM
13.00 - 13.10 Inledning
Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell inleder tillsammans med Carl von Essen, regionchef på Rädda
Barnen, som är konferensens moderator.
13.10-13.20 Tillsammans för barns rättigheter – Svenska Postkodlotteriets 15-åriga samarbete med
Rädda Barnen.
Hélène Carlbark, Välgörenhetschef på Svenska Postkodlotteriet.
13.20 - 13.30 Regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld
Märta Stenevi, vår jämställdhets- och bostadsminister om regeringens arbete.
13.30 – 14.05 Digitalt stöd för ökad samverkan i det förebyggande arbetet i skolan
Maria Sundvall-Taavo, nationellt verksamhetsansvarig Kärleken är fri, presenterar lärdomar från den
digitaliseringsresan som Kärleken är fri har genomgått sedan 2018.
14.05-14.10 Paus
14.10 - 14.35 Statistik och erfarenheter från Nationella kompetensteamets stödtelefon till
yrkesverksamma
Christina Malmqvist, sakkunnig Nationella Kompetensteamet, berättar om statistik från den nationella stödtelefonen till
yrkesverksamma kring hedersproblematik. 14.05-14.10 Paus
14.35-14.45 Polisens arbete mot hedersvåld och ny lagstiftning.
Intervju med Jenny Edin, poliskommissarie och processledare för Polismyndighetens arbete mot hedersrelaterat våld.
14.45 – 15.20 Arbetet med Kärleken är fris stödchatt och rapportsläpp
Rädda Barnen lanserar en ny rapport som bygger på röster från de tusentals unga som sökt stöd via chatten i Kärleken
är fri. Anna Vogel, forskare vid Stockholms universitet och Evelina Aho Fältskog, barnombud och huvudansvar
för arbetet med stödchatten Kärleken är fri berättar.
15.20-15.25 Paus
15.25 – 16.15 Panelsamtal – då, nu och framtiden i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck
Vi avrundar eftermiddagen och knyter ihop vad som gjorts hittills men framför allt vänder vi blicken framåt och
fokuserar på vad som kan göras framöver. Rädda Barnen har bjudit in Jenny Helin, samordnare våld i nära relation,
stadsdelsförvaltningen Angered, Josefin Paulsen, psykolog på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling, Hoshi
Kafashi, Verksamhetsansvarig, Shanazi Hjältar och Hjältinnor, Christina Malmqvist är sakkunnig på Länsstyrelsen
Östergötlands nationella kompetensteam, Tanja Toufani, volontär som möter barn och unga i chatten.
16.15 – 16.25 Avslutning
Summering av dagen och kort information om Rädda Barnens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
ANMÄLAN:
Konferensen är kostnadsfri. Anmäl dig här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=962210X267094351X85998
Länken skickas till dig i god tid innan konferensens start.

