INBJUDAN TILL
PROJEKT HEDERSAMS SEMINARIER OM VÅLD
OCH FÖRTRYCK I HEDERNS NAMN

Syftet är att belysa hedersrelaterat våld och förtryck ur olika perspektiv samt att öka intresset för och
medvetandet om dess konsekvenser för individ och samhälle. Inbjudna är verksamma inom stadens skolor,
socialtjänst, SFI, samhällsinformation, ideella föreningar samt andra intresserade.
Seminarier under hösten 2012:
27/9 ”Våld och förtryck i hederns namn utifrån ett HBTQ –perspektiv” Sofia Kuno,
projektledare och brottsofferstödjare på RFSL:s brottsofferjour (Riksförbundet för
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) talar utifrån sina erfarenheter från
brottsofferjouren om den specifika problematik som HBTQ i en hederskontext kan ge upphov
till. Sofia Kuno tar upp bemötandefrågor, normer och framgångsfaktorer i det stödjande arbetet.
6/11 ”Migration som möjlighet” Inger Lagerström, informatör på Migrationsverket berättar
om Migrationsverkets uppdrag, ger en kort historik samt förklarar nuvarande regler. Inger
Lagerström går igenom regler för olika ärendekategorier med fokus på ärenden som kan vara
relaterade till våld och förtryck samt barn- och tvångsäktenskap.
29/11 ”Aktivt förebyggande arbete” Mariet Ghadimi och Talin Davidian från TRIS (Tjejers rätt
i samhället), en ideell organisation från Uppsala, berättar om TRIS aktiva arbete mot förtryckande
och förnedrande traditioner. De kommer också att berätta om projektet NÅ som fokuserar på
flickor med en utvecklingsstörning som lever med hedersrelaterade normer och värderingar, en
”tyst” målgrupp vars situation inte tidigare har lyfts i forskning och debatt.
11/12 ”Grundläggande mekanismer för hedersrelaterat våld” Sonia Sherefay, integrationskonsult och författare talar om att skapa och främja nya former av dialog för att förebygga
hedersrelaterade våld, om utmaningar och möjligheter som uppstår i exil med fokus på kulturella
krockar, familjestruktur, barnuppfostran jämställdhet, demokrati, lagar, oskrivna normer, mm.

Tid: 14:00 - 16:30, datum enligt ovan
Plats: Socialförvaltningen, Samlings- och åhörarlokalen Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, ingång via receptionen
Anmälan: senast två dagar före varje enskilt tillfälle till: johanna.kollberg@stockholm.se var vänlig uppge namn,
verksamhet, stadsdelsförvaltning och det datum anmälan gäller. Platsantalet är begränsat.
Kostnad: seminarierna är kostnadsfria, vi bjuder på eftermiddagsfika
Vid frågor kontakta gärna: projektledare Lena Brännfors telefon 08 508 25 404
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