Att vara ambassadör för GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime
Välkommen att ansöka för att bli GAPFs goodwillambassadör för 2017!
Riksorganisationen GAPF kommer att presentera alla nya ambassadörer under
Fadimes minnesgala januari 2017.
Ambassadörsrollen är utformad för dig som vill engagera dig i Riksorganisationen GAPFs
verksamhet under 2017 i syfte att stödja och utveckla GAPFs opinionsbildande,
förebyggande och stödjande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
GAPF kommer att erbjuda ambassadörerna en halv utbildningsdag om GAPFs
verksamhet i sin helhet, om hedersrelaterat våld och förtryck och om rollen som
ambassadör.
Ambassadörernas uppdrag
Vi är fullt medvetna om stressiga vardagar. Därför är vi glada och tacksamma att få
stöd under året enbart utifrån dina egna möjligheter att avsätta tid för detta arbete.









Uppdraget som ambassadör är att vara GAPFs röst utåt genom att presentera dig
som GAPFs goodwillambassadör inom ditt verksamhetsområde, skriva under
debattartiklar, eller lobba för GAPF.
Uppdraget är begränsat till år 2017, alltså från den 1 januari till och med den 31
december 2017.
Som goodwillambassadör företräder du GAPF enbart utifrån dina egna
möjligheter att avsätta tid för detta arbete.
Du kommer under året att få ett par förfrågningar om att göra någon form av
insats för GAPF.
Du kan själv ta initiativ till en kampanj eller ett projekt för att utveckla GAPFs
arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Ambassadörerna bör vara medlemmar i GAPF.
Under minnesgalan för Fadime ber vi dig att ställa upp för en kortare intervju för
GAPFs kampanjfilm på YouTube som görs av någon av GAPFs volontärer.
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Eller senare under året kan vi komma att be dig ställa upp för en intervju. Alla
ambassadörer kommer att intervjuas och frågorna är korta och konkreta:
1. Varför är det viktigt att engagera sig i kampen mot hedersbrott?
2. Varför har du valt att vara ambassadör för Riksorganisationen GAPF?

Här följer några exempel på kampanj eller projekt där du skulle kunna hjälpa GAPF i den
mån du har tid:
1. Att värva 1-5 nya kvinnor som medlemmar. Vi vill höja antalet kvinnor som är
medlemmar (självklart är även män välkomna som medlemmar - vi har redan
många män i organisationen)
2. Att skaffa sponsorer från något företag i utbyte mot en föreläsning om
hedersvåld. Bidragen kommer att användas till att hedra offren för
hedersmord och till GAPF:s stödverksamhet för utsatta personer.
3. Att se till att GAPF får kontakt med någon skola, universitet, socialtjänst, polis
eller kvinnojour för att föreläsa om projektet Bortförda Barn - Mot Barn- och
Tvångsäktenskap.
4. Att ta kontakt med någon socialnämnd så att GAPF får träffa socialnämndens
politiker och föreläsa om projektet Bortförda Barn - Mot Barn- och
Tvångsäktenskap.
5. Att ha någon annan egen idé till kampanj eller projekt som kan utveckla
GAPF.

Som Ambassadör får du:






En halvdagsutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, om GAPFs
verksamhet i sin helhet och om rollen som Ambassadör. Förslag på datum
kommer att meddelas under dec 2016 om du bli antagen:
Utbildningen består av föreläsning, filmvisning och diskussioner, som ger dig
kunskaper om GAPFs verksamhet och om hedersbrott.
Stöd från GAPF under hela året vid behov.
Tillgång till en coachande kontaktperson.
GAPF kommer som avslutning att tacka alla ambassadörer 2017 vid den årliga
minnesgalan för Fadime i januari 2018.

Om du har frågor kring ambassadörsrollen är du välkommen att kontakta GAPF
gapf@gapf.se eller telefon 08-711 60 32.
Tack på förhand för ditt stöd!
Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime
www.gapf.se
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