Förtryck i hederns namn
Distanskursen riktar sig till dig som har ett politiskt uppdrag
eller som i ditt arbete kommer i kontakt med hedersförtryck.
Förtryck i hederns namn arrangeras tillsammans med
föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK) och
Tankesmedjan Tiden.

Kursinformation
Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under
hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället
många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och
kunna agera mot hedersförtrycket. Det är därför viktigt att lära sig
mer om hedersförtryckets olika ansikten.

Målgrupp
Distanskursen riktar sig till dig som har ett politiskt uppdrag eller som i
ditt arbete kommer i kontakt med hedersförtryck.

Innehåll
Förtryck i hederns namn ger en introduktion till och en fördjupad
teoretisk förståelse av frågan om hedersförtryck och hur detta kan
förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor
kunskap i och erfarenhet av ämnet, som hjälper dig genom
kurslitteraturen.

Viktigt att veta
Distanskursen löper över en termin på halvfart med start den 17
augusti och kan kombineras med arbete eller andra studier och är
studiemedelsberättigande.
I kursen ingår att genomföra ett antal mellanliggande uppgifterutöver
helginternaten. Som stöd under kursen finns lärare och kursledare.

Kurstid:
17 augusti - 18 december 2020

Helginternat 2020
Träffarna är obligatoriska och genomförs på Arbetarrörelsens
folkhögskola i Viskadalen
• 11- 13 september
• 6 - 8 november
• 4 - 6 december

Kostnad
Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och
litteratur.
Helpension (kost och logi) Totalt 3 helger:
Enkelrum 9 735 kr/pers (3 245:- per internat)
Del i dubbelrum 8 145 kr/pers (2 715:- per internat)
Många av våra deltagare får stöd av sina organisationer för att
täcka resor och internatkostnader. Prata med den som är studieansvarig i din fackliga organisation eller din partiförening/distrikt.
Anmälan görs via vår hemsida www.a-folkhögskolorna.se

Sista anmälningsdatum:
•

12 juni 2020
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grundare till föreningen
Varken hora eller kuvad
och riksdagsledamot.

forskare i sociologi på
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Lunds universitet.

