ATT SYNLIGGÖRA VÅLD MOT KVINNOR
-Personlig inbjudanNär: onsdagen den 21 januari 2015, kl 8.00 -13.00
Var: Riksdagen, andrakammarsalen
Arrangörer:

Vänsterpartiet i samarbete med Terrafem

Box 891
101 37 Stockholm
08-643 05 10
info@terrafem.org
www.terrafem.org

Box 12660
112 93 Stockholm
08-654 08 20
info@vansterpartiet.se
www.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet och Terrafem tar ansvar för det livsviktiga arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor i allmänhet och våld i hederns namn i synnerhet. Vi tar ansvar på olika sätt.
Vänsterpartiet genom att. driva en feministisk politik som bland annat innehåller krav på en haverikommission vid dödligt våld mot kvinnor samt ett permanent statligt stöd till
kvinno- och tjejjourer.
Terrafem genom att stödja våldsutsatta kvinnor via vår nationella jourtelefon, vårt skyddade boende samt det opinionsarbete som organisationen driver för att uppmärksamma
och synliggöra våldet.
Med årets konferens vill Vänsterpartiet och Terrafem bjuda in riksdagsledamöter, myndigheter, kvinno- och tjejjourer och andra feminister att ta del av det arbete som görs, särskilt
riktat mot målgruppen unga kvinnor utsatta för våld i hederns namn.
Vänsterpartiet och Terrafem vill även uppmärksamma och problematisera våldsbegreppet, stödet och skyddet som våldsutsatta kvinnor har rätt till samt vad politikerna kan göra
för att säkra finansieringen till kvinnojourerna inklusive det skyddade boendet.
Välkommen!

PROGRAM
08.00 - 08.30

Registrering och kaffe

08.30 - 08.45 Inledning och minnesstund för Fadime Sahindal
		Gudrun Nordborg, juris hedersdoktor vid Umeå universitet och
		dagens moderator
08.45 - 09.05 Terrafems skyddade boenden, 7 år senare
		Bernardita Núñez, verksamhetsledare
09.05 - 09.15 Synliggör våld!
		Arazo Arif, studerande, Terrafems vice ordförande
09.15 - 09.45 Våld mot kvinnor i Sverige - frågan som försvann när våldet kom fram 		
		Jenny Westerstrand, juris doktor vid Uppsala universitet
		
09.50 - 10.00 Mona Sahlin hedrar Fadime Sahindal
10.00 - 10.30 ”Hur ska vi förstå ”skyddet” i det skyddade boendet”
		Carin Holmberg, fil dr. sociologi
10.30 - 10.50

Kaffe och frukt

10.50 - 11.10 Att möta unga utsatta för hedersrelaterat våld
		Paulina Heller och Anna Kellberg, boendestödjare på
		
Stockholm stads skyddade boende för ungdomar utsatta för
		våld i hederns namn

11.10 - 11.30 Erfarenheter från NCK och Kvinnofridslinjen
		Åsa Witkowski, verksamhetschef på Nationellt centrum för
		kvinnofrid
11.30 - 12..00 Ökat statligt stöd till kvinnojourer
		Maj Karlsson, riksdagsledamot, för Vänsterpartiet, socialpolitisk 		
		
talesperson och ersättare i socialutskottet.
12.00 - 13.00 Panelsamtal med:
		Jessica Bagge, förbunsekreterare för Liberala kvinnor
		
Linnéa Bruno, riksdagskandidat för Feministiskt initiativ
		
Marie Louise Forslund, ordförande för Kristdemokratiska
		kvinnoförbundet.
		
Maj Karlsson, riksdagsledamot, Vänsterpartiet
		
Carina Ohlsson, riksdagsledamot, S-kvinnornas ordförande,
		
Victoria Saxby, jämställdhetspolitiskt sakkunig på Centerkvinnornas 		
riksorganisation.			
		
Ewa Thalén Finné, riksdagsledamot,1:e vice ordförande
		Moderatkvinnorna.
		
Gabriela Velasquez, sammankallande för Miljöpartiets
		Jämställdhetskommitté
Anmälan görs till anders.thore@vansterpartiet.se senast 15 januari. Deltagandet är
kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. Om du får förhinder, glöm inte att avboka
din plats. Antalet platser är begränsat och garanterad plats bekräftas via e-post.
Bekräftelsen är ditt kvitto och vi ber dig därför vänligen medtaga den.

