Inbjudan till Kärleken är fris

REGIONALA
KONFERENS
Tema: Livet inom och bortom hederskontexten
Dag: 25 november
Tid: 13.00 – 17.00
Var: Digitalt via Teams (se anmälningslänk nedan)
Kostnadsfritt
Konferensen kommer att ge er en inblick i Rädda Barnens och Resursteam Heder
Malmös nya satsningar kring förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och
förtryck. Advokaten Linnea Sveds kommer att berätta om de rättsliga processerna
kopplade till hedersvåld, lyfta upp fall och vilken effekt barnkonventionen har hunnit få
sedan det blev lag. Forskaren Hanna Cinthio kommer att föreläsa om
storstadskartläggningen och om att ge rätt stöd och bemötande utifrån yrkesrollen.
Läs om föreläsarna längst ner.

Klicka här för att anmäla dig!
Konferensen är gratis! Möteslänk skickas ut till deltagare en
dag innan konferensen.

Varmt välkommen!
Vid frågor vänligen kontakta: douha.kermani@rb.se

PROGRAM
Kl: 13.00 -13.15

Introduktion

Kl: 13.15 – 14.00 Resursteam Heders våldsförebyggande arbete,
Lina Martinell, socialsekreterare
Kl: 14.00 – 14.10 Paus
Kl: 14.10 – 15.00 Livet inom och bortom hederskontexten,
Hanna Cinthio, forskare
Kl: 15.00 – 15.10 Paus
Kl: 15.10 – 16.10 Från orosanmälan till rättegång,
Linnea Sveds, advokat
Kl: 16.10 – 16.40 Rädda Barnens pilotarbete – samtalsmetodik för
föräldrar, Libertad Ruiz Costa, projektledare
Kl: 16.40 – 17.00 Frågor och avslut

Om Resursteam Heder Malmö och Resursteam Heder Skåne
Lina Martinell som arbetar inom Resursteam Heder Malmö kommer att berätta om
deras arbete med att erbjuda stödsamtal och rådgivning till personer från 13 år och
uppåt som lever med hedersrelaterat våld och förryck. Lina kommer även berätta om
Resursteam Heder Skåne, ett nytt projekt som invigdes 1 oktober i år. Syftet med
Resursteam Heder Skåne är att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i
Skåne genom att erbjuda yrkesverksamma i medverkande kommuner konsultationer
samt verksamhetsnära utbildningar och workshops med särskilt fokus på
socialtjänst, skola samt förskola och fritidsverksamheter.
Om Hanna Cinthio
Hanna Cinthio är forskare och föreläsare med tjugo års erfarenhet av arbete mot
hedersproblematik både inom Sverige och internationellt. Hon deltog bland annat i
Storstadskartläggningen 2017-2018 där det hedersrelaterade våldets och förtryckets
uttryck och omfattning undersöktes. I sin föreläsning kommer hon att tala om livet
inom och bortom hederskontexten - om att stanna kvar eller bryta upp, och om att ge
rätt stöd och bemötande utifrån yrkesrollen.
Om Advokatbyrån Rebecca Lagh
Advokatbyrån Rebecca Lagh har många års erfarenhet av hedersrelaterat våld och
förtryck och har haft regeringsuppdrag i utredningen av införandet av Barnfridsbrott.
Byrån samarbetar med riksorganisationen UNIZON, kvinnojourer, föreningar och
organisationer som arbetar med brottsoffer, kvinnor och barn som varit utsatta för
hedersrelaterat våld, våld i nära relation och/eller sexuella övergrepp. Linnea Sveds
som är advokat på byrån har många års erfarenhet av rättsprocesser kopplade till
hedersrelaterat våld och förtryck. Både som målsägandebiträde i brottmål, som
ombud i vårdnadstvister och i migrationsrätt. Linnea kommer bland annat att föreläsa
om de rättsliga processerna kopplade till hedersvåld, lyfta exempel på fall och vilken
effekt barnkonventionen har hunnit få sedan det blev lag.
Inblick i Rädda Barnens pilotarbete med föräldrar
Kärleken är fri är Rädda Barnens förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och
förtryck sedan 2008. Under åren har vi genom samverkansgrupper, skolveckor och
stödchatten arbetat för att barn och unga inte ska utsättas för hedersrelaterat våld och
förtryck, och för att de som utsätts ska få rätt stöd. Samtidigt har det allt mer blivit
tydligt att vi också behöver försöka nå föräldrar och andra viktiga vuxna i barns liv om
vi ska få till en hållbar förändring. Att stärka föräldrar i sin roll och att sprida
kunskaper om barns behov, utveckling och rättigheter blev en komponent i att
förbättra livsvillkoren för barn - därav finns nu samtalsmaterialet Älskad och trygg.
Projektledaren Libertad Ruiz Costa kommer att ge oss en inblick i pågående
pilotstudie och hur gensvaret ser ut från deltagarna.

