VI ARBETAR FÖR:

HEDERSRELATERAT VÅLD

FÖREBYGGANDE ARBETE

−

kvinnors och barns rätt till ett liv
fritt från psykiskt, fysiskt och
socialt våld,

−

kvinnors och barns rätt att delta
aktiv i samhällets samtliga
områden,

Vi har lång erfarenhet av och särskild
expertis kring arbete mot
hedersrelaterat våld på individ, familj
och gruppnivå både i Europa och
Mellanöstern.

Vi erbjuder kvinnor och familjer
möjligheter till dialog, information,
kunskapsutveckling och välmående
genom öppna aktiviteter:

−

kvinnors och barns rätt till ett liv
fritt från diskriminering,

−

migranters möjligheter att få
kunskap om och respektera lagar
och allmänna bestämmelser i det
samhället som de bor i,

−

migranters möjlighet att
upprätthålla sin kulturella identitet,

−

migrantfamiljers möjlighet att få
ett sunt, tryggt och meningsfullt liv
i det samhälle som de bor i,

−

minska och förebygga migrationens
negativa konsekvenser som till
exempel frustration,
marginalisering, alienation och
ohälsa,

−

bygga broar mellan och främja
samverkan med kvinnor och
organisationer som arbetar för
samma ändamål i Europa,
Mellanöstern och övriga världen.

Genom vår

Kvinnojour NINA
erbjuder vi
stöd till utsatta kvinnor, barn och
familjer
på
arabiska, sorani, kormanji, persiska,
dari, turkiska, svenska och engelska

−
−
−
−
−
−
−
−

Kulturaftnar
Föredrag om aktuella ämnen
Utbildning och information
Firande av bemärkelsedagar
och högtider
Konferenser
Nätverksbyggande
Utflykter
Arbetsplatsbesök

Kontakt:
Telefon: 0707178577
Från utlandet: 0046 707785717
nina.ikkr@hotmail.com

Vi främjar och bistår myndigheters och
frivilligas arbete med frågan genom
konsultation, medling, utbildning,
förmedling av kontakter, med mera.
Hör gärna av dig!

och

en interaktiv webbplats på olika
språk

www.ikkr.org

Kontakta oss om du har allvarliga
problem hemma och behöver:
hjälp att bedöma din situation och
se vad du kan göra, information,
advokatrådgivning, hjälp att
kontakta myndigheter, hjälp att få
skyddat boende, hjälp att skydda
dina barn, etc.
Vi ställer också upp och
informerar/främjar dialog/utbildar
på
SFI, gymnasium, grundskola,
Yrkesutbildningar, studieförbund
Ungdomsmottagningar,
Hyresgästföreningar
Vårdcentraler
Mödravården
Barnavårdscentraler
Familjecentraler
Kommunala förvaltningar
Arbetsförmedlingen
Kriminalvården
Migrationsmyndigheter
Idrottsklubbar
Andra kvinnojourer
Ideella föreningar, med flera.

Internationella Kommitté
för Kvinnors Rättigheter
(IKKR)
Med

Kvinnojouren Nina

www.ikkr.org
Telefon: 0046(0) 842 031 411
0046(0) 707 178 577
e-post: nina.ikkr@hotmail.com
Kommittén bildades i Sverige 1994 av
kvinnor med kurdisk, irakisk, persisk,
turkisk, och nordisk härkomst.
Vi är medlemmar i UNIZON

