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Den 9 december arrangerar Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld, en webbsänd konferens om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Dagens program har ett Göteborgsperspektiv, där vi lyfter fram goda exempel. En historisk tillbakablick 
på stadens arbete på området görs också. Avslutningsvis får vi ta del av en personlig berättelse om hur 
det kan vara att leva i en hederskontext.

Varmt välkomna! 

Webbkonferens 9 december
Hedersrelaterat våld och förtryck

Program

09.00-09.10 Inledning, Katarina Idegård samordnare våld 
i nära relation och hedersrelaterat våld, socialförvaltning-
en Centrum 

09.10-09.30 Utvecklingen av arbetet mot hedersrelaterat 
våld i Göteborgs Stad från 1990-talet och fram tills idag, 
Mikael Thörn senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten

09.30-09.50 Pågående nationella uppdrag på området, 
fortsättning Mikael Thörn

09.50-10.00 Paus

10.00-10.30 Presentation av projektet Equalcity som har 
tagit fram en utbildning och ett stödmaterial för att stär-
ka kompetensen hos de medarbetare som möter nyanlän-
da och utrikesfödda föräldrar, Somita Sabeti projektsam-
ordnare, socialförvaltningen Centrum och Emili Börjesson 
samordnare våld i nära relation och hedersrelaterat våld, 
socialförvaltningen Sydväst.

10.30-11.00 Presentation av verksamheten UngÖst, som 
vänder sig till unga i Nordost och bedriver ett metodut-
vecklingsarbete kring hedersrelaterat våld och förtyck, 
Anna Byström projektledare, Sara Reis metodhandleda-
re och Danne Larsson enhetschef, socialförvaltningen 
Nordost.

11.00-11.10 Paus 

11.10-11.45 Resursteam heder. För drygt tre år sedan bild-
ades Resursteam heder och 1 januari 2021 permanentades 
verksamheten. Här ges en presentation av erfarenheter 
samt goda exempel, representant från Resursteam heder 
Sydväst och Linda Hansson, samordnare, 
socialförvaltningen Centrum.

11.45-12.00 Regionalt stödcentrum hedersrelaterat våld 
och förtryck. Information om det kommande regionala 
stödcentrumets uppdrag och samarbetspartners, 
Christine Lidström samordnare, socialförvaltningen Cen-
trum. 

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Hur kan det vara att leva i en hederskontext? 
På vilket sätt är hederskulturen inte kompatibel med den 
svenska demokratin? Maria Hind Alias föreläser och delar 
med sig av sina personliga erfarenheter av utsatthet och 
hur hon lyckades ta sig ur våldet och förtrycket.

14.00-14.10 Paus 

14.10-14.55 Fortsättning Maria Hind Alias

14.55-15.00 Avslutning

 
Tid: Torsdag 9 december kl. 09.00-15.00

Målgrupp: Webbkonferensen riktar sig till medarbetare i 
Göteborgs Stad, Dialogas avtalskommuner, berörda ideella 
organisationer samt Dialogas samverkansaktörer.

Kontakt: Katarina Idegård, samordnare mot våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld. Telefon: 031-367 91 36 
E-post: katarina.idegard@socialcentrum.goteborg.se

Anmäl dig här>>> 
senast 6 december
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