
 

Inbjudan till utbildningsdag om Hedersrelaterat 
våld och förtryck med fokus på könsstympning 
 

Länsstyrelsen i Örebro bjuder in till ett heldagsseminarium om Hedersrelaterat 
våld och förtryck, med fokus på könsstympning. 

Konferensen genomförs i City konferens den 11 april 2018 

 Målgrupp 

Personal inom myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård, 

ungdomsmottagningar, elevhälsan, skola, idéburen sektor, gode män et 

cetera som möter flickor och kvinnor som riskerar att bli utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

Medverkande 

Bita Eshraghi, specialistläkare Obstetrik & Gynekologi 

på Södersjukhuset i Stockholm 

Förutom det sedvanliga arbetet på kvinnokliniken så ansvarar hon 

också för Amelmottagningen, en i Sverige unik specialistmottagning för 

könsstympade flickor och kvinnor. 2018 fick Bita Eshraghi Ottarpriset för 

sitt arbete med kvinnors reproduktiva och sexuella rättigheter. 

Föreläsningen kommer att beskriva kulturen bakom och komplikationerna till följd av kvinnlig 

könsstympning. Bita kommer också ge förslag på hur kan vi arbeta 

preventivt?  

Maria Geni arbetar som kurator på Origo i Stockholm 

Maria är beteendevetare (magister i psykologi) och har under många år 

arbetat som kurator, tidigare också som skolkurator i Södertälje. Hon har i 

sina arbeten träffat många ungdomar som lever med hedersrelaterat 

förtyck och våld.   

Marias föreläsning kommer att utgå från hur det är att växa upp mellan två 

världar.  
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Plats: 

City konferens 

Klostergatan 23 

Tid: 09:00 – 16:00 
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Beston Kalefa ungdomscoach på ungdomsarenan Tegelbruket. 

Huvudansvarig för mänskliga rättigheter med fokus på 

hedersrelaterat våld och förtryck. I sitt arbete på Tegelbruket 

kommer Beston dagligen i kontakt med ungdomar som lever under 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

Beston kommer berätta om de känslor och skyldigheter barn och 

unga vuxna känner, inför föräldrar och kollektivet, som lever i en 

hedersstruktur. 

Program 
8:30  Morgonfika och registrering 

9:00  Välkommen 

9:15  Hur det kan vara att växa upp i två världar 

         Maria Geni 

 

12:00  Lunch på egen hand 

13:15  Kulturen bakom och konsekvenser av könsstympning 

            Bita Eshragi 

14:45   Mingelfika  

15:15   Vem är jag skyldig? 

            Beston Kalefa  

 

Anmälan 

Anmälan sker via Länsstyrelsen hemsida http://bit.ly/2BIjTWS 

senast den 5 april klockan 20:00 

Antal platser är begränsade. 

 

 

Kontaktperson     
         
 

 Tomas Wetterberg 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Länssamordnare 
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

tomas.wetterberg@lansstyrelsen.se 

010-224 86 11 
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