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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Min	  oskuld	  är	  inte	  Din	  heder!	  
	  
Ett	  seminarium	  om	  varför	  flickor	  hotade	  i	  hederns	  namn	  söker	  oskuldsintyg	  i	  
Sverige,	  år	  2015.	  -	  Myten	  om	  mödomshinnan	  är	  verksam	  än	  idag	  inte	  bara	  i	  
många	  delar	  av	  världen	  men	  också	  här	  i	  Sverige	  bland	  djupt	  traditionella	  
grupper.	  Vi	  tänker	  fokusera	  på	  männens	  ansvar,	  precis	  som	  Eva	  Moberg	  gjorde	  
många	  år	  sedan:	  det	  är	  männen	  som	  måste	  släppa	  oskuldsmyten,	  hävdade	  hon.	  
	  
Datum:	  lördag	  21	  november,	  2015	  
Tid:	  12.00	  -‐16.00	  
Plats:	  ABF,	  Sveavägen	  41	  Stockholm	  (Kata	  salen)	  
	  
Kl.12.00	  	  
Introduktion:	  Maria	  Rashidi,	  ordf.	  föreningen	  Kvinnors	  Rätt	  och	  moderator	  
Bezad	  Poya	  	  
	  
Kl.12.15	  
Anförande:	  Varför	  vill	  unga	  flickor	  rekonstruera	  mödomshinnan	  i	  
dagens	  Sverige?	  
Dr	  Birgitta	  Essén,	  professor	  i	  internationell	  kvinno-‐	  och	  mödrahälsovård,	  
Uppsala	  universitet	  och	  överläkare	  vid	  kvinnokliniken	  på	  Akademiska	  
sjukhuset.	  Hon	  forskar	  om	  sexuell	  och	  reproduktiv	  hälsa	  i	  ett	  globalt	  och	  
migrationsrelaterat	  perspektiv	  -‐	  i	  ett	  nära	  samarbete	  med	  antropologer.	  
	  
Kl.12.30	  
Anförande:	  Varför	  kräver	  män	  oskulder	  till	  bröllopsnatten?	  
Oskuldskulturer	  och	  integrationspolitiskens	  dilemma	  -	  sedan	  mordet	  på	  Fadime	  
Sahindal.	  
Nicklas	  Kelemen,	  etnolog	  -‐	  med	  erfarenheter	  från	  arbete	  med	  traditionella	  
mansgrupper,	  både	  i	  Sverige	  och	  utomlands.	  
	  
Kl.12.45	  
Anförande:	  Oskuldstester	  i	  dagens	  Sverige	  –	  Hur	  ser	  en	  feministisk	  
regering	  på	  saken?	  	  
Berit	  Jernberg	  -‐	  politiskt	  sakkunnig	  hos	  barn,	  äldre	  och	  jämställdhetsminister	  
Åsa	  Regnér	  
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Kl.13.00	  Paneldiskussion	  1	  -‐	  inklusive	  frågor	  från	  publiken	  
	  
Vad	  borde	  regeringen	  göra	  när	  vi	  har	  över	  hundratusen	  ungdomar	  utsatta	  
för	  diskriminering	  och	  hot	  i	  hederns	  namn?	  
	  
I	  panelen:	  
Berit	  Jernberg	  -‐	  politiskt	  sakkunnig	  hos	  ministern	  Åsa	  Regnér	  
Josefin	  Emanuel	  Brattberg	  -‐	  politisk	  rådgivare,	  departementssekreterare	  
Mona	  Sahlin,	  f.d.	  integrationsminister	  (S)	  
Birgitta	  Essén,	  professor	  i	  internationell	  kvinno-‐	  och	  mödrahälsovård	  
Maria	  Abrahamsson,	  Moderaterna	  
Maria	  Rashidi,	  ordf.	  Kvinnors	  Rätt	  
Nicklas	  Kelemen,	  etnolog	  –	  från	  styrelsen:	  Nätverket	  mot	  hedersrelaterat	  våld	  	  
	  
Kl.14.15	  -‐14.45	  Kaffe	  och	  smörgåsar	  
	  
Kl.14.45	  Paneldiskussion	  2	  -‐	  NGO	  forum	  	  
	  
Oskuldsintyg,	  Sverige	  2015	  -	  hur	  möter	  vi	  ”problematiken”?	  Vilka	  konkreta	  
förslag	  har	  man	  för	  att	  ”männen	  skall	  släppa	  oskuldsmyten”	  som	  redan	  
Eva	  Moberg	  krävde?	  	  
	  
I	  panelen:	  
Amineh	  Kakabave,	  ordf.	  VHEK	  och	  riksdagsledarnot	  (V)	  
Mahin	  Alipour	  ordf.	  Iranska	  kvinnors	  kamp	  för	  frihet	  
Zubeyde	  Demirörs,	  Verksamhetsansvarig	  på	  Athena	  mitt	  nya	  hem	  
Sara	  Mohammad,	  ordf.	  riksföreningen	  Glöm	  aldrig	  Pela	  och	  Fadime	  	  	  
Afshaneh	  Vahdat,	  ordf.	  Barnen	  Först	  	  	  
Seyran	  Duran,	  ordf.	  Kurdistans	  kvinnoförbund	  	  
	  
Kl.15.50	  
Avslutning	  	  
Maria	  Rashidi,	  ordf.	  föreningen	  Kvinnors	  Rätt,	  moderator	  Bezad	  Poya	  
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