
Styrk din rolle som frivillig 

i møte med innvandrere

Har du opplevd utfordringer som frivillig? Er det tema

du synes er vanskelig? Kan du tenke deg en arena for å

dele erfaringer og styrke deg i din rolle som frivillig?

Likestillingssenteret inviterer til tre samlinger for personer som er frivillige

overfor innvandrere. Overordna tema for alle kveldene er hvordan snakke om

vanskelige tema på en kultursensitiv måte og uten å krenke.

Dato og tema for samlingene er:

Alle samlingene vil inneholde faglig påfyll, erfaringsutveksling og refleksjon.

Det forutsetter aktiv deltakelse.

Samlingene holdes i Folkets Hus, Hamar i tidsrommet 18.00 – 21.00.

Gratis deltakelse. Enkel servering.

Påmelding til samlingene her: Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 24. mai

31. mai: Hvordan jobbe forebyggende mot omskjæring

v/ Safia Abdi Haase

14. september: Tvangsekteskap i Norge – hva kan vi gjøre?

v/Anne Marte Stifjeld og Tahirah Iqbal

6. oktober: Kulturkompetanse og kultursensitivitet

v/ Leoul Mekonen

https://docs.google.com/forms/d/1Z3uC0RQ31z1FPQ-xsjYDSy-yUut04EE7HUEWRAUluLQ/viewform


Om innlederne:

Safia Abdi Haase er sykepleier og har master i 

internasjonal helsepolitikk. Safia er et arbeidsjern og har 

dedikert sitt liv til kampen mot kjønnslemlestelse.

I 2014 ble Safia tildelt St. Olavs orden Ridder av 1. 

klasse for hennes arbeid til beste for kvinners og barns 

livsvilkår. 

Les mer om Safia her: Ridder av 1. klasse

Anne Marte Stifjeld er utdannet sosialantropolog og har 

lang erfaring fra arbeidet som prosjektleder for Røde 

Kors-telefonen om tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse.

Tahirah Iqbal holder foredrag sammen med Anne 

Marte. Tahirah har arbeidet med problematikk knyttet til 

æresrelatert vold i en årrekke i ulike organisasjoner. Hun 

er nå ansatt ved Røde Kors-telefonen.   

Les mer om Røde Kors-telefonen her: Røde Kors

Leoul Mekonen er sosionom, tolk og har master i 

helsefremmende og forebyggende arbeid. Leoul har 

arbeidet som miljøterapeut og er nå foredragsholder 

innen temaet helse- og sosialt arbeid med etniske 

minoriteter i tillegg til å være studieleder for 

Regionsenter for barn og unges psykiske helse. 

Les mer om Leoul her: Månedens profil

https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Folk-og-samfunn/Medaljer-og-ordener/Safia-Abdi-Haase-utnevnes-til-Ridder-1-klasse-av-St-Olavs-Orden-/
http://www.facebook.com/tvangsekteskapstelefonen/
http://www.r-bup.no/CMS/cmspublish.nsf/doc/2818225F0AA0F9E5C12575D1003C1F09

