Riksorganisationen glöm aldrig Pela & Fadime utbildar

Från och med denna höst och fram till september-2017 erbjuder GAPF, politiker och tjänstepersoner
vid 30 kommuner, landsting samt statliga myndigheter kostnadsfria föreläsningar om eller
utbildningar i hedersrelaterat förtryck och våld. Denna satsning görs inom ramen för ett nationellt
projekt ”STOPP mot barn- och tvångsäktenskap” som finansieras av Länsstyrelsen i Östergötland.
Satsningen ingår också i GPAFs aktiviteter i samband med Fadimedagarna-2017 för att hedra Fadimes
minne 15 år efter mordet på henne. I och med att erbjudandet gäller totalt 30 myndigheter är det
först till kvarn som gäller.
De områden som ingår i våra föreläsningar och utbildningar är bl.a.: vardagsheder, barn- och
tvångsäktenskap, könsstympning, könssegregering, hedersmord, mödomshinneoperationer,
oskuldstest, bortföranden av barn och unga. Vi kan både utgå ifrån ett barn- och ungdomsperspektiv
som ifrån ett vuxenperspektiv. Våra föreläsningar och utbildningar anpassas givetvis till
uppdragsgivarens behov. Vi kan utgå ifrån ett generellt upplägg för blandade grupper bestående av
politiker och tjänstepersoner från olika verksamheter. Men vi kan också erbjuda riktade föreläsningar
och utbildningar, specialanpassade till specifika verksamheters och målgruppers behov.
Projektet leds av GAPFs tidigare goodwill-ambassadör, Devin Rexvid. Han forskar om hedersrelaterat
förtryck och våld och tillsammans med forskaren Astrid Schlytter är aktuell med en ny utgiven bok
”Mäns heder-att vara både offer och förövare”. Han är en eftertraktad föreläsare om hedersrelaterat
förtryck och våld och en aktiv debattör och skribent med fokus på hedersfrågor, sekularism och
dagens situation i Mellanöstern.
De föreläsningar och utbildningar som ges inom ramen för projektet är kostnadsfria.
Uppdragsgivaren står enbart för kostnader för resor och logi. Det vi vill är att deltagare i våra
föreläsningar och utbildningar besvarar våra enkätfrågor för att vi ska kunna förbättra och
vidareutveckla våra insatser.
För mer information om projektet och för bokning av föreläsning eller utbildning var vänlig och ta
kontakt med Devin Rexvid via:
Mobil: 0700009328 eller
E-post: devin@gapf.se
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