Grundutbildning
för jourvolontärer
Mäns våld mot kvinnor med Zozan Inci
6 oktober kl. 09.00-15.30
Föreläsningen ger dig grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor
och våldets olika uttryck. Föreläsningen ger en förståelse för olika processer i
våldet såsom normaliserings- och uppbrottsprocessen samt det traumatiska
bandet.

Varför bli volontär?
Som volontär kan du bidra
till att de som är utsatta
för våld får den hjälp de
behöver. Du är den som
gör att våld mot kvinnor
uppmärksammas och tas
på större allvar!
Du är dessutom med och
bidrar till en organisation
med en bred kompetens,
rötter i olika länder, olika
utbildningsbakgrunder och
erfarenheter.
För att du behövs!

Normer och intersektionalitet med Paula Dahlberg
13 oktober kl. 09.00-15.30
Förmiddagens föreläsning ger dig en genomgång och förståelse för hur ett
normkritiskt och intersektionellt perspektiv synliggör hur olika maktstrukturer samverkar och påverkar oss på olika sätt. Under eftermiddagen föreläser
Paula om hur vi kan förstå hedersrelaterat våld och förtryck, hur vi kan arbeta
med att motverka det samt hur vi ska bemöta dem som är utsatta.

Bemötande av våldsutsatta stödsökande med Shirin Daneshgari Nejad
20 oktober kl. 09.00-15.30
Föreläsningen förbereder dig och ger dig goda förutsättningar som jourvolontär att kunna bemöta och samtala med våldsutsatta stödsökande. Här får du
metoder i bearbetande och motiverande samtal för att kunna bemöta vålds
utsatta stödsökande på ett individuellt plan.

Jour: 020-33 99 00

Asyl- och Migrationsrätt del I - Straffrätt ur Målsägandens Perspektiv
med Seher Nuredini
27 april kl. 09.00-15.30

Kansli: 08-21 39 00

Fempowerment

Föreläsningen ger grundläggande kunskaper inom den juridik som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna i Sverige. Den
centrala lagen är utlänningslagen, vilken anger förutsättningarna för att
få arbetstillstånd och tidsbegränsat respektive permanent uppehållstillstånd i Sverige. Här får du lära dig om uppehållstillstånd
grundat i ett skyddsbehov och hur migrationsverket bedömer
@fempowerment_se
trovärdighet i asylärenden.

Sista anmälningsdag är den 27 september
@fempowerment_se

info@fempowerment.se

www.fempowerment.se

