Riksdagens tvärpolitiska SRHR-gruppen (Sexuell, Reproduktiv Hälsa och Rättigheter) inbjuder i samverkan med Amnesty, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Frivilligorganisationernas Fond för Mänskliga rättigheter, Gender Development Network, Rädda Barnen, RFSU, Svenska UNIFEM-kommittén, Fryshuset och Nätverket mot våld i
hedens namn, till ett öppet seminarium

HED E R S R E L AT E R AT L I V

ETT HOT MOT INTEGRATION OCH BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Kan vi förebygga och avskaffa diskriminering, förtryck och våld i hederns namn? En fråga för politiker.

D

et är fyra år sedan Fadime Sahindal mördades av sin far. Fyra år av diskussioner och många olika
projekt. En stor del av samhällets insatser har hittills ägnats åt att hjälpa ﬂickorna i det akuta skedet
med skyddat boende. En del resurser har också satsats på att ge olika yrkesgrupper i Sverige
kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Men för att åstadkomma varaktiga förändringar krävs
grundläggande värderingsförändringar. Dessa värderingar är inte svenska utan internationella och ﬁnns
uttryckta i FN:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter. De ﬂesta länder i världen har undertecknat
Barnkonventionen och Kvinnokonventionen. Hur får vi de värderingar som ﬁnns i konventionerna om
mänskliga rättigheter att gälla alla - även unga tjejer och killar som är drabbade av hedersrelaterat våld
och vardagsförtryck?
Integrationen är hotad och konfrontationerna oundvikliga om vi inte kan hitta en gemensam värdegrund
som bygger på respekt för mänskliga rättigheter. Det är nödvändigt med konkreta åtgärder - förebyggande
insatser i skola och samhällsliv.

Tid: 20 januari, 2006 Kl. 09.00 - 17.00
Lokal: Riksdagen, 2:a Kammarsalen, Stockholm, ingång från Riksplan, Norrbro

Välkomnande och introduktion
Carina Hägg, Riksdagsledamot/ Riksdagens SRHR - grupp
Margareta Olofsson(v), Socialborgarråd, Stockholm
09.45 Till minne av Fadime Sahindal
Så kränktes hennes mänskliga rättigheter. Rätt till utbildning, arbete, val av
livskamrat, eget liv. Rigmor Mjörnell, ordförande Svenska UNIFEM-kommittén
10.00 Arrangerade äktenskap/tvångsäktenskap/barnäktenskap
Astrid Schlytter, universitetslektor och docent i rättssociologi, Stockholms universitet.
10.30 KAFFEPAUS
11.00 Att möta tjejer och killar - värderingsfrågorna i praktiken
Fryshusets projekt introduceras av Anna Rinder, Yelda Hadodo, skådespelare,
Elektras bröder, Leo Razzak, föreläsare, Sharaf Hjältar, Eduardo Grutzky
11.45 - 13.00 LUNCH (på egen hand)

•Om barnens situation i de religiösa friskolorna
Soleyman Ghasemiani, ordförande Barnen Först, internationellt arbete för
invandrarbarnens rättigheter
•Förslag till att kunna garantera unga ﬂickors rätt till sin sexualitet
Maria Hagberg, projektledare; Skyddade boende mot hedersrelaterade
våld, Skåne.
14.05 PAUS
14.10 Politikerna svarar först och debatt följer därefter
Jens Orback (s) integrations- och jämställdhetsminister
Inger Stark (v) jämställdhetsrådets ordförande, Stockholm
Britta Lejon (s) riksdagsledamot
Lotta Hedström (mp) riksdagsledamot
Hillevi Engström (m) riksdagsledamot
Nyamko Sabuni (fp) riksdagsledamot
Kalle Larsson (v) riksdagsledamot

15.20 KAFFEPAUS
13.00 Konkreta förslag till politikerna för att avskaffa diskriminering och
15.40 Utnämning av Sollentunagruppen Sharaf Hjältar
förtryck i hederns namn
Jens Orback (s) integrations- och jämställdhetsminister
Samtalsledare Dilsa Demirbag - Sten och Kenan Yuksel, Södertälje kommun
15.50
Samtal och debatt mellan frågeställarna, politiker och publiken
•Förslag till att förhindra tvångsäktenskap och grov kriminalitet
Samtalsledare
Dilsa Demirbag - Sten och Kenan Yuksel, Södertälje kommun
Kickis Åhre Älgamo, polisinspektör
16.50 Avslutning; samtalsledarna summerar; vad har vi kommit fram till?
•Om normer och värderingar
Att ”mainstreama” integrationspolitiken; barn och kvinnors rättigheter i fokus
Vidar Vetterfalk, psykolog, Rädda Barnen - Dialogprogrammet

Obligatorisk föranmälan senast den 16 januari 2006
Uteblivet deltagande debiteras med 300 kr.

Anmälan:

FUF
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
08-643 42 75
fuf@algonet.se

Anmälan/frågor:
Fryshuset/Elektra
Mårtendalsgatan 2-8,
Box 92022
120 06 Stockholm
0739-50 22 81
elektra@fryshuset.se

Anmälan/frågor:

Gender Development Network
Gamla Brogatan 27
111 20 Stockholm
08-676 05 09
info@gdn.se

Seminariet arrangeras med stöd av Stockholms Kulturförvaltning

PROGRAM

09.00 Registrering
09.30 Moderator: Dilsa Demirbag - Sten, författare, journalist

