HEDER SNORMER OCH RÄT TEN ATT FÅ VÄLJA SIT T LIV

Rättsväsendets hantering av
hedersrelaterade brott
Morden på Pela och Fadime öppnade våra ögon kring
hedersrelaterade brott och flertalet nationella
organisationer har sedan dess byggt upp och spridit
kunskap i frågan.
Ungdomsstyrelsens rapport Gift mot sin vilja visar att 70 000 unga mellan 16-25
år i Sverige upplever att de inte har möjlighet att fritt välja vem de ska gifta sig
med. Ännu fler barn och unga lever under ett begränsat livsutrymme, något
som strider mot FN:s barnkonvention. Vidare tror många unga att det inte
skulle accepteras av sin familj om de var homo- eller bisexuella.
För att säkerställa att en rättsprocess från en anmälan till ett domslut beaktar
den speciella karaktär som hedersrelaterade brott har, behövs både kunskap
och kompetens. God kunskap ger också bättre förutsättningar till att kunna
förebygga brott kopplade till hedersnormer. Konferensen som anordnas av
Rädda Barnen och Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime i
samverkan med ABF Värmland, Brottsförebyggande Centrum i Värmland,
Länsstyrelsen Värmland och Brottsofferjouren Värmland, riktar sig främst till
nuvarande och blivande aktörer inom rättsväsendet, politiker och tjänstemän i
nämnder och fullmäktige samt verksamma inom socialtjänsten. Dagen är också
en del av Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadimes
rikstäckande program som hedrar 12-årsminnet av Fadime.
Datum: 22 januari 2014
Plats: Karlstad CCC
Anmälan: Anmälan om deltagande, fakturaadress och specialkost/allergier görs
senast den13 januari till infovast@rb.se
Kostnad: 600 kronor, anmälan är bindande
Frågor: Kontakta Marianne Nilsson eller Annika Karlsson
mail: marianne.nilsson@rb.se annika.karlsson@rb.se
Rädda Barnen och GAPF i samarbete med:

Program:
8.45 - 9.15 Registrering och fika
9.15 – 9.30 Värmlands landshövding Kenneth Johansson inleder dagen
9.30 – 10.30 Sara Mohammad
10.30 – 10.50 Fruktpaus
10.50 – 12.00 Sara Mohammad fortsätter
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Leif Ericksson
14.30 – 14-50 Fika
14.50 – 15.50 Panelsamtal: Sara Mohammad, Leif Ericksson,
Lennart Furufors rådman Värmlands tingsrätt, Johan Ekstam kommissarie
Polismyndigheten Värmland
15.50 – 16.00 Avslutning med Monica Ekström, ordförande Rädda Barnen i
Värmland
Varmt välkomna!

Sara Mohammad, grundare av
Riksorganisationen GAPF - Glöm
Aldrig Pela och Fadime.
Organisationen med Sara i spetsen
har sedan bildandet år 2001 arbetat
för utsatta och berörda av
hedersrelaterat våld och förtryck.
Sara tilldelades 2013 års
Hedeniuspris för sitt engagemang
och utsågs till Svensk hjälte 2007.

Leif Ericksson är advokat med lång
erfarenhet av brottmål som offentlig
försvarare och målsägarbiträde. Leif
företrädde Fadime Sahindal och sedan
även hennes syster. Verksam vid
advokatbyrån Ericksson & Häggquist i
Uppsala. Leif är en utav författarna till
boken Du ska dö, en dokumentär
berättelse om mordet på Fadime.

