FRUKOST
Digital MR-frukost

Hedersrelaterat våld och
förtryck.
Välkomna till ett samtal kring hedersrelaterat våld och förtryck!
Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar såväl flickor och kvinnor som pojkar och män
och både män och kvinnor kan vara förövare. För att kunna motverka detta våld och
förtryck är grunden att vi som yrkesverksamma, har kunskap om vad som ligger bakom.
Emma Filbey kurator på centrum mot våld, Monika Boström gruppledare på
mottagningsgruppen och Anna Andersson enhetschef på socialkontor Vivalla, berättar om
vad hedersrelaterat våld och förtryck är, vilka konsekvenser våldet medför samt vilka
möjligheter och skyldigheter vi som yrkesverksamma har att hjälpa de som är utsatta.

Datum:

Fredagen den 22 oktober 2021

Tid:

Kl. 07.30-08.30

Länk:

Länk för att ansluta till mötet skickas ut efter sista anmälningsdag.

Målgrupp:

Frukosten riktar sig till medarbetare i Örebro kommun.

Anmälan:

Arrangemanget är kostnadsfritt men vi vill att du anmäler dig via denna länk

Övrigt:

Arrangemanget filmas och kan ses i efterhand via intranätet.

Kontakt:

Har du frågor om anmälan kontakta Rådhusets reception 019-21 10 91.
Har du frågor om arrangemanget, kontakta Lovisa Strand,
lovisa.strand@orebro.se, 019-21 12 09.

https://new.memlin.com/view/616009346fd602

Mänskliga rättigheter är en viktig del av Örebro kommuns arbete för ett socialt hållbart samhälle. Örebro kommun är en stor organisation med många
anställda som planerar för, tar beslut om, och möter en stor mängd människor varje dag. Det är därför i detta arbete som vi ska säkerställa att människors
rättigheter integreras. De mänskliga rättigheterna ligger fast men Örebro kommuns insatser inom området förändras ofta över tid utifrån vilka frågor som
behöver ges extra fokus. Har ni på er arbetsplats behov av kompetensutveckling? Kontaktpersoner hittar du tillsammans med information om kommande
kompetensutvecklingsinsatser på intranätet. Läs mer på Örebro kommuns interna MR-sidor

MR-frukost är ett forum för organisatoriskt lärande där vi lyfter interna goda exempel och arbetssätt..
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