Seminarium: Afghaner i Sverige
Anmäl dig och dina kolleger idag på 
https://goo.gl/KtCFAS
eller skicka ett mail till 
info@ListenersWithoutBorders.org
.

För dig som möter människor som flytt

Vi har glädjen att erbjuda en spännande mötesplats med viktiga samtal, lyssnande
och erfarenhetsutbyte kring vad som händer när flyktingar från Afghanistan möter
svenskar och svensk kultur. De som leder seminariet är afghaner och svenskar med
egna erfarenheter av flykt, etablering i Sverige eller jämställdhetsarbete i Afghanistan
och har tänkt och arbetat med att förstå kulturkrockar. Ur innehållet:

Program
12.30

Registrering, mingel

13.00

Inledning

13.15

● Hazarer, tadzjiker, pashtuner, shia, sunni och andra etniska och religiösa
grupper i Afghanistan - relationer och konflikter.

Afghansk kultur och historia för
svenskar 
- Ali Farhad Salehi

13.45

Jämställdhet i afghansk kontext

Amelie Andersson/Fredrik Eklöf

● Kvinnors rättigheter i Afghanistan. Hur kan relationer mellan kvinnor och
män i Sverige te sig i afghanska ögon?

14.15

Kaffe

14.40

Telefon: 0708-85 91 71
info@listenerswithoutborders.org
.

Att vara vuxen i Afghanistan och bli behandlad som barn i
Sverige
- Ali Farhad Salehi


15.10

Att lyssna på människor med
trauma
- Amelie Andersson


Exakt plats meddelas efter anmälan.

15.30

Hur konstiga är vi svenskar?

16.00

Slut

● Vad är det svenskar inte förstår om afghanska ungdomar - och vice versa?
25 apr
04 maj
08 juni
16 juni

Lund
Kristianstad
Norrköping
Malmö
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Vi som ser fram emot att träffa dig
Ali Farhad Salehi
Ali kom själv till Sverige för tre år sedan. Med sig
har han erfarenhet av arbete med kvinno- och
ungdomsprojekt för bl.a. FN och USAs ambassad.
Arbetar nu med arbetsmarknad och integration
och ensamkommande.
Amelie Andersson
Amelie har utbildat afghanska studenter och lärare
i Kabul i 
konstruktivt lyssnande
och jämställdhet.
Hon är också socionom, författare och utbildare
samt en ledande expert på missbruksbehandling av
unga.

Fredrik Eklöf
Fredrik utbildar kring jämställdhet och mångfald inom alla samhällskikt och i många länder,
bl.a. Afghanistan. Han blev fil.mag i idé- &
vetenskapshistoria innan han upptäckte att det
var mer givande att arbeta med levande
människor. Ledarskapskonsult och aktivist.

Villkor
Delt 1-3: 595 kr/pers
Delt 4-10: 495 kr/pers
Delt 11- : 395 kr/pers

I avgiften ingår kaffe och digitalt material. Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett seminarium om antalet deltagare inte
täcker våra kostnader för seminariet. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas till annan person.
Lyssnare Utan Gränser är en ideell förening med verksamhet i Sverige, Namibia och Afghanistan.

Andra workshops

Vi erbjuder också workshops på plats hos er, t.ex. 
Att bearbeta egna och andras fördomar
och 

Vad afghanska ungdomar behöver veta om Sverige och svenskarna
.
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