
Inbjudan till utbildningsdag om heders-
relaterat våld och förtryck

HEDER OCH SAMVERKAN

3 februari 2016

Stagneliusskolans 

aula

kl. 8.15-16.30

Utbildningdagen arrangeras av Kalmar kommun och 
Kalmarsunds gymnasieförbund i samarbete med Läns-
styrelsen Kalmar Län och Länstyrelsen Östergötland. 

På utbildningen  får du information om:
- Professionellas möte med unga som lever i hederskontext
- Samverkan mellan professionella i skyddet av unga utsatta för 
hedersvåld

UTBILDNING FÖR DIG OM ÄR YRKESVERKSAM INOM 
SKOLA, SOCIALTJÄNST, POLIS/ÅKLAGARE, BUP OCH 
BOENDEN FÖR ENSAMKOMMANDEN SAMT POLITIKER. 



HEDER OCH SAMVERKAN
Regeringens mål är att mäns våld mot kvinnor och heders-
relaterat våld samt förtryck ska upphöra och att flickor och 
pojkar, kvinnor och män ska ha samma rätt till kroppslig 
integritet. 

Länsstyrelsen Östergötland har sedan år 2003 regeringens 
uppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck 
på nationell nivå och arbetar bl.a. med olika utbildnings- 
insatser och med att ta fram metodmaterial. För denna 
utbildning svarar bland annat Juno Blom, utvecklings- 
ledare på Länsstyrelsen Östergötland och regeringens 
utredare av mäns våld mot kvinnor tillsammans med  
Petra Blom Andersson, Nationella Kompetensteamet Läns- 
styrelsen Östergötland och Anissa Hassan Mohammed, sak-
kunnig könsstympning, Nationella Kompetensteamet 
Länsstyrelsen Östergötland.

PROGRAM
kl. 08:15 – 09:45  Kunskap vi behöver för att 
   professionellt möta unga från   
   hederskulturer - Juno Blom

kl. 09:45 – 10:15   Fika 

kl. 10:15 – 11:45  Norrköping som exempel på en  
   samverkansmodell  
   - Petra Blom Andersson

kl. 11:45 – 13:00   Lunch

kl. 13:00 – 14:30   Visning av filmen Heder och   
   efterföljande samtal med regissör  
   och skådespelare från Landskrona.  
   Filmen visas i Eu-parlamentet den  
   12 januari 2016. 

kl. 14:30 – 15:00   Fika

kl. 15:00 – 16:30  Könsstympning av flickor och   
   kvinnor - Anissa Mohammad

ANMÄLAN
Anmälan ska vara någon av nedanstående personer till-
handa senast den 20 januari.

Anmälan sker genom mailsvar till:  
carina.bjorkman@kalmar.se  eller 
kerstin.knudsen@kalmar.se  eller kjerstin.brandt@gyf.se

Anmälan kan göras till för- eller eftermiddag eller heldag. 

FRÅGOR
Vid frågor var god kontakta:
Carina Björkman, tel. 0480-45 08 63,  
carina.bjorkman@kalmar.se  
Kerstin Knudsen, tel. 0480-45 32 69,  
kerstin.knudsen@kalmar.se
Kjerstin Brandt, tel. 0480-45 15 92, kjerstin.brandt@gyf.se


