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Arbetsmarknadsdepartementet

Se sändlista

Välkommen till sakråd om hedersrelaterat våld och förtryck

Datum: Onsdagen den 24 juni 2020 kl. 14:00–15:30
Plats: Samtalet förs via Skype, separat kallelse kommer via mail till
anmälda deltagare.
Statsrådet Åsa Lindhagen bjuder in er organisation till sakråd i syfte att
samråda med det civila samhället om fortsatt utveckling av arbetet med det
jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, med
fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.
Regeringen beslutade 2016 om en nationell strategi för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor som gäller åren 2017–2026. I strategin
ingår arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen har även fattat
beslut om en handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor.
Sedan besluten fattades har ett stort antal insatser för att motverka
hedersrelaterat våld och förtryck genomförts. För mig som
jämställdhetsminister är det nu angeläget att få ta del av era synpunkter på
hur arbetet kan bli ännu mer träffsäkert och hur vi kan ta nästa steg för att
hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas, förhindras och straffas.
Frågan som kommer att lyftas under sakrådet är vilka utvecklingsområden ni
ser för det fortsatta arbetet med genomförandet av den nationella strategin
för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor när det gäller
hedersrelaterat våld och förtryck. Detta inkluderar frågor som rör
handlingsplanen mot könsstympning.
Minnesanteckningar kommer att skickas ut efter mötet.

Den organisation som inte har möjlighet att närvara kan skicka sina
synpunkter skriftligen till frida.hansson@regeringskansliet.se.
Vänligen meddela ert deltagande (max 1 person per organisation) och om ni
har några särskilda behov av hjälpmedel, senast den 12 juni till
frida.hansson@regeringskansliet.se
Från Regeringskansliet medverkar:
• Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för
arbetet mot diskriminering och segregation
• Samuel Svan, Politiskt sakkunnig åt statsrådet Lindhagen
• Handläggare från Jämställdhetsenheten,
Arbetsmarknadsdepartementet
Kontaktperson är Frida Hansson, Jämställdhetsenheten,
Arbetsmarknadsdepartementet.
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Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet som kan användas för att i en
avgränsad sakfråga ta del av kunskap och perspektiv från det civila
samhällets organisationer och andra relevanta aktörer. När sakråd rör
frågor som beslutas på EU-nivå kallas de EU-sakråd. Sakråd kompletterar
andra former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag. Läs
mer om sakråd på regeringens webbplats www.regeringen.se/sakrad.
De personuppgifter som lämnas vid anmälan till sakrådet behandlas av
Arbetsmarknadsdepartementet enligt reglerna i dataskyddsförordningen.
Behandlingen är nödvändig för att genomföra sakrådet. Det sker med stöd
av allmänt intresse. Personuppgifterna används enbart för administration
av det aktuella mötet och sparas endast under den period det är
nödvändigt för detta ändamål. Den registrerade har rätt att få veta vilka
personuppgifter som behandlas och rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
En sådan begäran kan skickas till a.registrator@regeringskansliet.se. På
www.regeringen.se/om-webbplatsen/regeringskansliets-integritetspolicy
hittar du mer information om Regeringskansliets integritetspolicy och hur
vi behandlar personuppgifter.
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Sändlista:

1. #Under ytan
2. Action Aid
3. Fryshuset Elektra
4. Föreningen Varken hora eller kuvad, VHK
5. Kvinnors nätverk
6. Kvinnors rätt
7. Nätverket mot hedersrelaterat våld
8. Riksföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning
9. Riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime, GAPF
10. Romska och resande kvinnoorganisation – kvinnojour och
rådgivningscenter
11. Rädda Barnen
12. Somaya kvinno- och tjejjour
13. Terrafem
14. TRIS, Tjejers rätt i samhället
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