INBJUDAN
Maskulinitet, män och heder
Torsdag 19 januari kl. 9.30-16.00
Plats: Karlstad CCC Solasalen
Fadimedagarna 2017 arrangeras av Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime GAPF tillsammans med en rad organisationer i Sverige. Arrangemanget är till Fadime Sahindals minne men
även att för att lyfta och uppmärksamma frågan kring hedersrelaterat våld och förtryck i hela landet.
Den 21 januari är det 15 år sedan Fadime Sahindal blev skjuten av sin pappa. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) gjorde en kartläggning år 2009 som visade att 70 000 ungdomar
mellan 17-25 år lever med begränsningar i val av partner, cirka 8500 av dem var i riskzonen att bli
bortgifta mot sin vilja.
Dagen kommer att belysa pojkar och mäns roll i hederstrukturer som både offer och förövare. Pojkar
och unga män har ett stort ansvar i hederstrukturer eftersom de är bärare av kulturen och för att en
förändring ska komma till stånd är det en förutsättning att pojkarna och de unga männen vill och kan
förändra kulturen och traditionerna inom familjen och släkten. Killarna har utifrån sin roll chansen att
förändra kollektivets hedersnormer men behöver stöd och vägledning.

PROGRAM
Kl. 8.30-9.30

Registrering och kaffebuffé

Kl. 9.30-9.45

Inledning av Landshövding Kenneth Johansson

Kl. 9.45-10.00

Introduktion till dagen av Asal Narimani, Brottsofferjouren Värmland

Kl. 10.00–12.00

Att arbeta förebyggande. Alan Ali - Alán Ali är Sexualupplysare, ARTInstruktör som arbetat som verksamhetsansvarig på Fryshuset i Malmö
främst med attitydpåverkan bland unga killar och män.

Kl.12.00-13.00

LUNCH

Kl.13.00–15.30

Möte med förövare. Nima Dervish – debattör, frilansskribent och författare
till boken ”Varför mördar man sin dotter?” där förövarna i Sveriges tre mest
ökända hedersmord, de på Fadime, Pela och Sara intervjuades för första
gången.

Kl.15.30–16.00

Panelsamtal, moderator Beatrice Högå, Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Arrangeras av:

Värmland

Målgrupp: personal inom kommun, förtroendevalda,
polisen, kriminalvården, landstinget, Ideella organisationer och andra intresserade
Deltagaravgift 600kr: i avgiften ingår för och eftermiddagsfika samt lunch. Anmälan är bindande men
kan överlåtas, utebliven närvaro debiteras fullt

I samarbete med:

Anmälan senast 9 januari 2017 via anmälningslänk.

PRESENTATION AV FÖRELÄSARE

Nima Dervish är frilansskribent och författare till böckerna ”Varför mördar man sin dotter?”
[2009] Och ”Ordbrand” [2013]. Har sedan 2005 skrivit, debatterat och föreläst om ämnena
invandring, integration och religion. Nima Dervish föddes i Iran och kom till Sverige som
tolvåring. Efter en bakgrund inom grafisk form och reklam halkade Nima in på skrivande och
journalistik. Han började som krönikör på Stockholmstidningen City, fortsatte som kolumnist
på Aftonbladet och har därefter, som frilansskribent, publicerats i DN, SvD, Expressen, Axess, Neo m.fl.
I debutboken “Varför mördar man sin dotter?” [2009] intervjuades för första gången förövarna i Sveriges tre mest
ökända hedersmord, de på Fadime, Pela och Sara. 2013
flyttade han till irakiska Kurdistan för att jobba som lärare.
Drygt ett år efter ISIS försök att inta nya “hemstaden” Erbil, återvände han till Sverige i 2015 och har sedermera
börjat skriva och föreläsa igen.

Alán Ali är Sexualupplysare, ART-Instruktör (Aggression Replacement Training). Han har arbetat med sociala frågor sedan tonåren på Klippans gymnasium, då mot våld och rasism som
senare utvecklats till att arbeta med mångfaldsfrågor ur perspektiv som etnicitet/kultur, Sexualitet och samlevnad.
Alán har varit verksamhetsansvarig för Elektra på Fryshuset i Malmö och arbetat med preventivt arbete och utbildning om våld och förtryck i hederns namn samt och varit
nationell metod -och konceptansvarig för Elektra - Sharaf
Hjältar och Hjältinnor. Arbetar idag främst med attitydpåverkan bland unga killar och män i syfte att ge dem verktyg att själva upptäcka de negativa sidorna med machokulturen och självmant ta steget mot att leva ett mer jämställd som individ och ta kollektiv ansvar i uppfostrandet av jämnåriga som fort sätter att leva efter machonormer.

