2018-01-05 14:53 CET

Unga hjältar och hjältinnor mot
hedersvåld och hedersförtryck
PRESSINBJUDAN
Elektra med Sharaf hjältar och hjältinnor diplomerar 25 unga redo att arbeta
mot hedersrelaterat våld och förtryck. Diplomen delas ut av
jämställdhetsminister Åsa Regnér vid en sammankomst på Posthuset i
Göteborg den 11 januari.
De 25 ungdomarna har precis avslutat en 18 månader lång diplomutbildning
arrangerad av Fryshusets verksamheter Elektra och Sharaf hjältar och
hjältinnor. Utbildningens mål är att ge unga tjejer och killar kunskap och
verktyg för att kunna bidra till att minska hedersrelaterat våld och förtryck
genom att informera, diskutera och utbilda andra unga.

Utbildningen vänder sig till unga i åldern 23-26 år. Med utgångspunkt i
mänskliga rättigheter tas bland annat ämnen som demokrati, civilkurage,
intersektionalitet, jämlikhet och normer upp. Stor vikt läggs vid att skapa
dialog i gruppen kring de olika ämnena.
Välkommen!
Varmt välkommen att närvara vid diplomeringen! OSA (asap men gärna före 8
januari) på denna länk:
https://diplomering-hjltar-och-hjltinnor.confetti.events/

När och var?
Den 11 januari 2018, klockan 15.30-17.30, Kronhuset, Postgatan 6, Göteborg.

Mer info
För mer info, pressbilder, med mer, vänligen kontakta Armin
Azadkhah, killverksamhetsansvarig på Elektra och Oslagbart på Fryshuset i
Göteborg, Armin.Azadkhah@fryshuset.se, tel: 070-788 04 35
Elektras vision är att ingen ska leva under våld och förtryck i hederns namn.
Förutom att arbeta med Sharaf hjältar och hjältinnor arbetar Elektra även med
opinionsbildning samt utbildning och kunskapsspridning för yrkesverksamma som
möter målgruppen i sitt arbete.
---

Om Fryshuset
Fryshuset är en ideell organisation för och med unga som funnits sedan 1984. Vi
bedriver ett 50-tal olika verksamheter som sträcker sig från skola till kultur och
nöjen vidare till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala
utmaningar. Genom att möta och satsa på unga vill vi bidra till ett kreativt
samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar för att alla ska få
vara med och bidra!
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