Projekt Hedra
Kompetensutveckling för förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och
våld. För vem?
- yrkesverksamma som möter ungdomar i grupp inom exempelvis skola, socialtjänst,
ungdomsmottagning och fritid i Stockholms Län
- frivilliga aktörer från olika organisationer och föreningar i Stockholms Län som arbetar
med ungdomsgrupper.
Syfte
- Öka kompetensen hos yrkesverksamma och frivilliga aktörer, så att de kan arbeta
förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld i mötet med ungdomsgrupper.
- Främja och sätta igång en attitydförändringsprocess bland ungdomar som leder till ett
aktivt personligt avståndstagande från alla former av våld och förtryck.

Insatsen består av
- Två workshoptillfällen. Deltagarna får konkreta tips och metoder samt möjlighet att
delta i olika gruppövningar som har fokus på hedersrelaterad problematik och
jämställdhetsfrågor.
- Deltagarna testar olika gruppövningar med ungdomar lokalt på sina respektive
arbetsplatser.
- Projektledaren bistår med stöd och vägledning under 2010 till vuxna som tagit del av
denna insats och arbetar förebyggande på sina respektive arbetsplatser.
- Deltagarna får ett varsitt exemplar av boken I hederns skugga (Gothia) som
innehåller tips och metoder. Projektledaren är författare till boken.
- Projektledaren föreläser i mån av tid för ungdomar (minst 100 st/ föreläsning), i de
skolor och gymnasium vars lärare och skolkuratorer deltar i workshopgrupperna.
Var god och vänd!

Du kan anmäla dig till en av nedanstående grupper - dessa kommer att bestå av ca 30
vuxna från olika stadsdelar och kommuner som kommer att ses vid två tillfällen, en
heldag och en halvdag.
Workshop - Grupp 1
17/9 kl: 9.30 - 16.00
29/10 kl:13.00 -16.00

Workshop-Grupp 2
24/9 kl: 9.30 - 16.00
1/11 kl: 9.00 - 12.00

Workshop - Grupp 3
1/10 kl: 9.30 - 16.00
1/11 kl:13.00 -16.00

Plats
Lokal: Murgrönan (Länsstyrelsens konferenssal).
Adress: Länsstyrelsen i Stockholms Län, Hantverkargatan 29. (Närmaste tbanestation: Rådhuset ) Telefon växel: 08/785 40 00.
Vi bjuder på fika. Lunch bekostas på egen hand, det finns många lunchrestauranger i
närheten.

Anmälan och information
Anmäl dig med e-post till: hedra.stockholm@lansstyrelsen.se senast 10/9- 2010, (max
4 deltagare från respektive arbetsplats/ termin). Ange namn, titel, arbetsplats,
kontaktuppgifter och vilken av de tre ovanstående grupper du i första hand vill delta i.
Det är kostnadsfritt att delta i Hedra, först till kvarn som gäller.
Har du frågor kontakta:
Dilek Baladiz
Projektledare
Länsstyrelsen i Stockholm.
Tel: 08-785 44 33 eller 0706-22 44 33

