"Bortförda barn – mot barn- och tvångsäktenskap"
Projektet är nationellt och vänder sig därför till gymnasie- och högstadieskolor i hela Sverige.
GAPF erbjuder kostnadsfritt: Temadag/föreläsning för elever och/eller skolpersonal om
hedersrelaterat våld och förtryck samt barn- och tvångsäktenskap.
Period för erbjudandet: februari 2014 – november 2014
Under denna period, erbjuder vi helt gratis:
•

Föreläsning för en eller flera klasser om barn- och tvångsäktenskap; om hur det är att
leva under hedersrelaterat våld och förtryck. Workshops om olika fall av ovanstående och
frågestund om hur ska vi bemöta de utsatta på bästa sätt.

•

Hel (eller halv) temadag för en eller flera klasser som kan innehålla t ex föreläsning,
filmvisning, fallövningar och frågestund om barn- och tvångsäktenskap samt om
hedersrelaterat våld och förtryck.

•

Handledning vid enskilda fall av hedersproblematik, inklusive träff/stödsamtal under
hela projektåret till skolpersonal och den/de utsatta eleven/erna.

•

Vid behov kan vi även hjälpa till med kontakt med andra myndigheter och professionella
skyddade boenden.

Det som projektet önskar under föreläsningen/utbildningsdagen eller under perioden är:
A

- att utsatta elever får fylla i projektets enkät för elever.

Frågorna handlar om deras upplevelse av både positiv stöd och brister i stöd de har fått/får
av skolan och andra myndigheter, såsom socialtjänsten och polisen. Enkäten besvaras
anonymt och är frivillig.
B

- att skolkuratorn, skolsköterskan eller lärare som har haft enskilda fall fyller i
projektets enkät för personal.

Frågorna handlar om deras upplevelse av både positivt och bristfälligt stöd de har fått av
skolledning/andra myndigheter, såsom socialtjänst och polis/ideella organisationer.

C

-att få göra fördjupade intervjuer med utvalda utsatta elever/skolpersonal. Även
detta sker anonymt och frivilligt.

Projektets syfte
•
•

En undersökning av ungas upplevelser av stöd från myndigheter och skola vid hot eller
misstanke om kommande tvångsgifte.
Beskriva faktorer som bidrar till att myndigheter förmår respektive inte förmår att
förhindra tvångsgifte, utifrån ungdomarnas upplevelser.

Projektets allmänna aktiviteter under året
-

Telefonjour för utsatta
Hjälp och stöd till stödsökande utsatta ungdomar
Enkätundersökning elever
Enkätundersökning skolpersonal
Fördjupade intervjuer med utvalda respondenter
Föreläsningar i gymnasieskolor om tvångsgifte
Handledning till skolor vid enskilda fall
Stöd till identifierade ungdomar som riskerar tvångsgifte
Hjälp till skolor med att komma i kontakt med berörda myndigheter och särskilda
skyddade boenden för utsatta målgrupper
Enkätundersökning via nätet
Intervjustudie av utvalda fall

Resultaten ska bidra till: Reell kunskapshöjning i skolor om hedersvåld, barn- och
tvångsäktenskap, stöd till identifiering av signaler hos ungdomar, som riskerar tvångsgifte.
Metodutveckling för förebyggande arbete och tidigt skydd för ungdomar i riskzonen, vilket i sin
tur ska förebygga hedersrelaterat förtryck och våld samt barn- och tvångsäktenskap.
Information om Riksorganisationen GAPF och föreläsaren Sara Mohammad, projektledare och
verksamhetsledare för GAPF:
GAPF: Riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar mot
hedersrelaterat förtryck och våld. Vi vänder oss till både kvinnor, män, flickor och pojkar som på ett eller
annat sätt är utsatta för, eller berörs, av hedersrelaterad problematik.
Föreningen grundades år 2001 av Sara Mohammad, under namnet Glöm Aldrig Pela-föreningen.
Föreningen bytte namn till det nuvarande Glöm Aldrig Pela och Fadime-riksföreningen efter mordet på
Fadime Sahindal år 2002. Till en början verkade GAPF enbart i Storstockholms-området, men idag har
verksamheten expanderat till nationell nivå, genom bildandet av flera lokala föreningar runtom i landet. Vi
har lokalföreningar i Malmö, Göteborg, Uppsala, Sundsvall och Stockholm. Förutom att hjälpa de utsatta
jobbar vi med informationsspridning och opinionsbildning. Idag är GAPF ett väletablerat och efterfrågat
kunskapscentrum vad gäller hedersrelaterat förtryck av och våld mot ungdomar och kvinnor i hela
Sverige.

Sara Mohammad, född i södra Kurdistan, är en svensk-kurdisk människorättsaktivist som startade
Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime. Mohammad har fokuserat sin verksamhet på
hederskultur och hedersförtryck. Hon har även egen erfarenhet av hedersförtryck. När hon var 17 år
lämnade hon sin familj efter att hon misshandlats och dödshotats med vapen av brodern som ville tvinga
henne att gifta sig mot hennes vilja.
Idag är Sara en efterfrågad föreläsare och utbildningsledare för t.ex. ”Bortförda barn: mot barn- och
tvångsäktenskap”, som är ett samarbetsprojekt mellan Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime
och Länsstyrelsen i Östergötland, som har regeringens uppdrag att arbetat mot hedersrelaterad problematik
på nationell nivå.
Sara Mohammad har belönats med flera olika priser för sitt banbrytande arbete mot hedersvåld:
- Utsedd av tidningen Aftonbladet till Svensk Hjälte 2007 under en ceremoni som direktsändes i TV.
- Tilldelad flera andra priser och utmärkelser, till exempel av dagstidningen Expressen samt av polisen i
Stockholms län.
- Tilldelad 2012 års utmärkelse och stipendium av Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne.
Länk till talarförmedling om Saras föreläsningar: http://www.kvinnligatalare.se/sara_mohammad

Om inte erbjudandetiden passar er kan vi planera in ett samarbete under våren 2015
istället.
Tveka inte att ta kontakt med nedanstående om ni undrar över något eller vill ha mer
information.
Projektledare
Sara Mohammad
e-mail: sara.mohammad@gapf.se
Mobil: 070-441 10 75
Projektassistent
Karin Zelander
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e-mail: projekt@gapf.se
Riksorganisationen GAPF
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111 52 Stockholm.
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