
Bildningsförbundet Östergötland i samarbete med  Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till gemensamma

TISDAGSTRÄFFAR!
En kostnadsfri utbildningsinsats i 7 delar för 
 folkbildningen och övriga i civilsamhället där  
vi skapar dialog och utbyter erfarenheter inom 
frågor som rör integration. Alltid på en tisdag 
mellan kl.15.30-17.30. Vi bjuder på fika! 

19 sep.  Hur bemöter vi  
hedersrelaterat våld och förtryck?  
Anissa Muhammed Hassan, sakkunnig 
könsstympning på Länsstyrelsen Östergötland ger oss en inblick i vad som kännetecknar  
HRV och belyser hur vi tillsammans kan 
 bemöta utsatta människor i vår omgivning.

Plats: Länsstyrelsen, Östgötagatan 3, Linköping.
24 okt. Att bidra till en positiv hälsout-
veckling hos asylsökande och nyanlända.
Ing-Marie Wieselgren, projektchef på SKL, 
berättar om Uppdrag Psykisk Hälsa, ett resultat av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Plats: Hemgården, Saltängsgatan 7, Norrköping.

14 nov. Prostitution och människohandel. 
Kajsa Törnqvist Netz, Migrationsverkets 
 samordnare för arbetet mot människohandel. Hur arbetar för att identifiera misstänkta offer för människohandel? Vad är det för signaler man ska vara observant på? Vad händer sedan man har identifierat ett misstänkt offer?
Plats: Hemgården, Saltängsgatan 7, Norrköping.
12 dec. Hur lyckas vi med integrationen? 

Mustafa Panshiri. År 2015 tog Sverige emot 
163 000 flyktingar varav 35 000 ensamkom
mande barn och unga. En stor majoritet av  
dessa var från Afghanistan. Mustafa var en  
av de få poliserna i Sverige med afghanskt 
 ursprung. Han bestämde sig för att resa land  
och rike runt, träffa dessa ungdomar och  berätta om vad det innebär att leva i ett sekulärt och 
demokratiskt samhälle som Sverige.
Plats: Valla Folkhögskola, Studievägen 22, 
Linköping

     Här anmäler du dig till de olika tisdagarna! Hoppas vi ses! Klicka på länken eller besök lansstyrelsen.se/Ostergotland eller bildningsforbundet.se för mer information.  

Save the date för vårens tre tillfällen nästa år  (mer information kommer till hösten):
23 jan.  Myndigheternas ansvar och sam-
verkan med civilsamhället. Migrationsverket/Arbetsförmedlingen/Länsstyrelsen/kommunerna. 
Plats: Hemgården, Norrköping
13 feb.  Kulturmöten, Interkulturell pedago-
gik. Nabila Al Fakir, pedagog, utbildare och författare med lång erfarenhet av praktiskt integrationsarbete. Plats: Länsstyrelsen, Linköping

13 mars  Trauman under och efter flykt.  
Rädda Barnens centrum för barn och unga  
i utsatta situationer.  
Plats: Hemgården, Norrköping
Till varje tillfälle ombeds någon från Bildnings
förbundets medlemsorganisationer förbereda  
ett inlägg utifrån erfarenheter från den egna  
verksamheten.

http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Pages/utbildningar-och-seminarier.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland
http://www.bildningsforbundet.se
http://www.bildningsforbundet.se
http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland
http://www.folkbildarforum.se

