
1 

 

-Hedra Fadime- 
Skola och Socialtjänst tillsammans mot  

hedersrelaterat våld och förtryck 
 

 

 

 

 

 

Bakgrund: Barn- och utbildningsförvaltningen och Arbete och välfärdsförvaltningen har 

beslutat att årligen anordna en gemensam föreläsning om hedersrelaterat våld/förtryck för 
personal inom skola och socialtjänst. Genom föreläsningen vill vi hedra Fadime Sahindals 
minne och öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck samt ge exempel på hur  
socialtjänst och skola kan samarbeta. Vi vill också sätta fokus på frågan om könsstympning 
som en del av det hedersrelaterade våldet och förtrycket. 
 
Fadime Sahindal (se bilden) är en av de unga kvinnor som blivit utsatt för hedersrelaterat 
mord i Sverige. 21 januari 2002 blev hon mördad i Uppsala av sin pappa, som fortfarande 
sitter i fängelse för dådet. Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime kommer 
under perioden 17-25 januari att hedra Fadime med minnesevenemang, seminarier och kon-
ferenser i samband med hennes dödsdag och en representant från GAPF kommer att inleda 
denna temaföreläsning i Kristianstad. 
 

Innehåll: Representant från GAPF som själv utsatts för hedersrelaterat våld och tvingades 

lämna sin familj efter att hen vägrade att bli bortgift. Hen kom till Sverige för cirka 20 år se-
dan och identiteten är fortfarande skyddad. Hen berättar även om GAPF:s arbete med opin-

ionsbildning och utbildning när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap 

och könsstympning.  

 

Petra Blom Andersson är stödsamordnare på centrala elevhälsan i Norrköping Hon har, till-
sammans med Länsstyrelsen i Östergötland och på uppdrag av regeringen, arbetat med ett 
pilotprojekt för att hitta effektiva metoder för att identifiera och hjälpa drabbade av köns-
stympning.  
 
I anslutning till föreläsningen kommer ideella organisationer engagerade i arbetet mot he-
dersrelaterat våld och förtryck att ha utställningsbord med information om sin verksamhet. 

 
Dagen avslutas med en kort ceremoni i centrala Kristianstad kl 12.00 
 

Anmälan senast 15-01-19  till: evelina.nilsson@kristianstad.se  
OBS! Skriv verksamhet och namn i din anmälan 

Barn och Utbildningsförvaltningen och Arbete och välfärdsförvaltningen i 
Kristianstad inbjuder via Fri:JA! till en förmiddag på temat     

  ”Samarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck” 
 

När: Fredag 23 januari 8.30- ca 12.15 
Var: Östermalmskyrkan 
Målgrupp: Personal inom socialtjänst, skola, skolhälsovård, ideella föreningar och andra 
som möter ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtyck 

mailto:evelina.nilsson@kristianstad.se


2 

 

 

 

 

 

Program 

08.00  Lokalerna öppnar- möjlighet att titta på utställarnas material 
  
08.30  Inledning av Anders Tell ordförande i Barn- och utbildnings-  
               nämnden och Radovan Javurek ordförande i Arbete och väl- 
               färdsnämnden  
 
08.45    Representant för GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) berättar 
              om GAPF samt om sin egen erfarenhet av hedersrelaterat våld  
              och förtryck. 
 
10.00   Fika med möjlighet att ta del av utställares material 
  
10.30      Petra Blom Andersson, stödsamordnare på centrala elevhälsan   
              i Norrköpings kommun 
 

11.30  Går vi gemensamt till en kort ceremoni i centrala Kristianstad   

 
12.00 Ceremoni 

  
Har du frågor om denna temadag kan du maila: 
Kvinnofridssamordnare Evelina Nilsson/ evelina,nilsson@kristianstad.se  eller  
Utvecklare Ingela Bernholtz / ingela.bernholtz@kristianstad.se  

 

Länkar: 

GAPF 

Fri:JA! 

Petra Andersson Blom 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Arbete och välfärdsförvaltningen 

mailto:ingela.bernholtz@kristianstad.se
http://www.gapf.se/
http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Utbildning/Gymnasium/Gymnasieskolor/Osterang/START/FriJA/
http://www.norrkoping.se/vard-omsorg/nyheter/2014/regeringsuppdrad-mot-kons/

