
Nationell webbkonferens 3 februari 
Internationella dagen för nolltolerans mot 

kvinnlig könsstympning

Program 3 februari 
Förmiddag
Inledning 

Pågående nationellt arbete 
Regeringskansliet, Frida Hansson, departementsråd, 
arbetsmarknadsdepartementet samt Madelene Larsson, 
utredare Jämställdhetsmyndigheten.

Inventering av vård för flickor och kvinnor som har varit 
utsatta för könsstympning 
Sharareh Akhavan är docent och utredare på 
Socialstyrelsen. Sharareh presenterar slutrapporten från 
ett regeringsuppdrag om att inventera vård för flickor 
och kvinnor som varit utsatta för könsstympning.

Kvinnlig könsstympning, långsiktiga konsekvenser 
Amelmottagningen är en specialistmottagning på 
Kvinnokliniken, Södersjukhuset i Stockholm. 
Mottagningen vänder sig till kvinnor med erfarenhet av 
könsstympning. Cecilia Berger, som är specialist inom 
obstetrik och gynekologi och arbetar som biträdande 
överläkare på Amelmottagningen presenterar 
erfarenheter från mottagningen.

Elevhälsan Uddevalla kommun 
Ann-Christin Hjelm, skolkurator och Moa Olsson, 
skolsköterska, grundskolan i Uddevalla kommun berättar 
om samtalsgrupper med 10-12-åriga killar och tjejer. Vi får 
också höra om hälsosamtalet på högstadiet, vars syfte 
är att ge kunskap om könsstympning och rätten till sin 
kropp.

Lunch

Eftermiddag
Ideella föreningars arbete mot kvinnlig könsstympning 
ActionAid Sverige arbetar för en rättvis, jämlik och håll-
bar värld, med fokus på kvinnors rättigheter. 
Organisationen är en del av den globala ActionAid- 
federationen. De delar med sig av sina erfarenheter från 
att arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor i 
Sverige, ett arbete som pågått sedan 2016.

Föreningen Existera delar med sig av sina erfarenheter 
och sin kunskap från att möta vuxna kvinnor som utsatts 
för könsstympning. Om att samtala samt vikten av att 
möta kvinnorna där de är.

En metod att skapa förutsättningar för att få ett slut på 
kvinnlig könsstympning i Sverige 
Cristina Lundqvist Persson, docent i psykologi, leg. 
psykolog och leg. psykoterapeut, presenterar ett nytt 
forskningsprojekt, som är ett samarbete mellan 
Institutionen för folkhälsa och samhällsmedicin, 
Göteborgs universitet och Skaraborgsinstitutet för 
forskning och utveckling. Det övergripande målet med 
projektet är att få ett slut på kvinnlig könsstympning för 
att förbättra flickors och kvinnors hälsa och förbättra 
jämställdheten mellan kvinnor och män.

Situationen i Somalia 
Lagstiftning, förekomst och regional samverkan med 
mera. Föreläsare Wilo Osman Abdulle, Senior Child 
Protection Adviser, Ministry of Women and Human Rights 
Development, Federal Government of Somalia.

Avslutning

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett övergrepp och ett brott mot de grundläggande mänskliga 
rättigheterna. Könsstympning är också en form av grov misshandel och ett allvarligt brott mot svensk 
lagstiftning. För att sätta fokus på detta är 6 februari utsedd till Internationella dagen för nolltolerans 
mot kvinnlig könsstympning. Detta uppmärksammar vi genom en nationell webbkonferens 3 februari.

 
Tid: Torsdag 3 februari kl 09.00-15.15 

Målgrupp: Yrkesverksamma från myndigheter och representanter 
från ideella organisationer

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

Anmäl dig här>>> 
senast 1 februari

Webbkonferensen är ett samarbete mellan Dialoga - Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, Nationella kompetensteamet och 
VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=11759&key=913

