Vill du vara med och förhindra att barn
förs bort ur landet mot sin vilja?
Som vuxen är du otroligt viktig och kan göra en stor skillnad i ett barn
eller en ungdoms liv genom att förhindra att hen förs bort mot sin vilja.
Länsstyrelsen och Brottsofferjouren Värmland arrangerar tre digitala
lunchföreläsningar för allmänheten för att öka kunskap om hedersrelaterat
våld och förtryck.
Tillfälle 1: 15 april kl. 12.00-13.00. Föreläsare Fatima Brobeck Khan,
advokat, Advokatbyrån Elisabeth Fritz
Tema tvångsäktenskap – Vad är tvångsäktenskap, barnäktenskap,
arrangerade äktenskap? Vem utsätts, vilka varningssignaler finns det och
vilka konsekvenser kan det få?
Tillfälle 2: 22 april kl. 12.00-13.00. Föreläsare Bita Eshraghi, biträdande
överläkare, kvinnokliniken Södersjukhuset
Tema könsstympning – Vad är könsstympning? Vem utsätts, vilka
varningssignaler finns det och vilka konsekvenser kan det få?
Tillfälle 3: 28 april kl. 12.00-13.00. Föreläsare Fatima Brobeck Khan
advokat, Advokatbyrån Elisabeth Fritz
Tema ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet – Befintlig lagstiftning
inom området och vad säger den nya lagstiftningen?
Advokat Fatima Brobeck Khan är specialiserad på brottmål
och familjerätt och har mångårig erfarenhet av att företräda
personer som varit utsatta för våld i nära relation och
hedersrelaterat våld och förtryck. Hon var målsägandebiträde
i det första målet i Sverige där äktenskapstvång prövades.
Fotograf Fatima: Elisabeth Ohlson Wallin

Bita Eshraghi, biträdande överläkare, arbetar som gynekolog
och förlossningsläkare på kvinnokliniken på Södersjukhuset
i Stockholm. Hon är även medicinsk ansvarig för
Amel-mottaggningen.
Fotograf Bita: Martina Holmberg

www.lansstyrelsen.se/varmland

Datum
15 april, 22 april och 28 april kl.
12.00-13.00
Plats

Digitalt – länk kommer att
skickas separat efter anmälan
Kostnad
Föreläsningarna är kostnadsfria
Anmälan
Tillfälle 1 – 12 april sista anmälan
Tillfälle 2 – 19 april sista anmälan
Tillfälle 3 – 23 april sista anmälan
Anmäl dig i Länsstyrelsens kalender
Kontakt
Neslihan Erdis
Utvecklingsledare
Social hållbarhet
010-224 73 90
Neslihan.erdis@lansstyrelsen.se
Asal Narimani
Samordnare/verksamhetsutvecklare Brottsofferjouren Värmland
054-18 28 88
Asal.narimani@varmland.boj.se
Kampanjen Bortförd är ett
samarbete mellan Länsstyrelsen
Värmland och Brottsofferjouren
Värmland. För mer information:
www.bortford.se.

