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ORANGE WEEK - EN VECKA
FRI FRÅN VÅLD
Länsstyrelsen Jönköpings län och
Region Jönköpings län bjuder in
allmänheten till en föreläsning
som handlar om hur det vardagliga hedersförtrycket kan se ut
för den som växer upp i en sådan
familjestruktur. Föreläsningen är
kopplad till Orange Week/Orange
Day, då FN uppmanar hela världen
att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor.

CAFÈSCENEN, KULTURHUSET SPIRA
Vem har sagt något om kärlek? Så lyder titeln för den bok Elaf
Ali skrivit om sin uppväxt i en sydsvensk småstad inom en familj
präglad av hederskultur, där hennes frihet begränsades och där
hon som ung kvinna inte tilläts följa sina drömmar och ambitioner.
För Elaf Ali var det en verklighet som präglades
av rädslan att tvingas acceptera att hennes
möjligheter inte var densamma som för hennes
bröder. Elafs historia är tyvärr inte unik, då det
finns hundratusentals barn, unga och vuxna
som lever under hedersförtryck i Sverige.
Elaf Ali är journalist, författare, moderator
samt föreläsare, och har bland annat varit
programledare på SVT Nyheter samt deltagit
i nyhetspanelen på Nyhetsmorgon TV4.
Hon är specialiserad inom ämnen som
hedersrelaterat våld och förtryck, integration,
jämställdhet och demokrati, och hon har det
senaste året synts och hörts i såväl radio som olika TV-kanaler med
anledning av sin nyutkomna bok.
Föreläsningen är uppbyggd som ett samtal mellan skribenten Elaf
Ali och moderator Frida Ohlsson Sandahl, där Elaf Ali bland annat
återger berättelser ur sin bok.

FRIDA OHLSSON SANDAHL
Frida är sociolog, teolog, författare
och föreläsare som arbetat med
rättighetsfrågor i 15 år. Hon har lång
erfarenhet av att föreläsa om frågor
som rör jämställdhet, hbtq och
normkritik.

ANMÄL DIG SENAST
23 NOVEMBER
Biljettpriset är 59 kr och då ingår
Spiras soppbuffé. Observera att
soppbuffén serveras med start
två timmar före arrangemanget.
På Spiras populära soppbuffé
väljer du själv till de tillbehör som
du önskar till din soppa. På buffén
dukas det upp med tillbehör som
exempelvis krutonger, grönsaker,
linser och kyckling. Soppan är alltid
vegetarisk som grund. Serveras
med nybakat bröd.
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