MENNESKERETTIGHETSAKADEMIET
SOMALISK VELFERDSFORENING

SAMFUNNET, DET ER OSS!

Menneskerettighetsakademiet og partnerorganisasjonene inviterer unge voksne i Oslo til å
delta i prosjektet Samfunnet, det er oss! Målet er å bygge demokratisk kompetanse og
styrke mestringsfølelsen gjennom praktiske øvelser i menneskerettigheter og interkulturell
forståelse. Øvelsene er godt egnet til å bruk i arbeid med ungdom og innen frivillig sektor.
Aktiviteter:
21. og 25. SEPTEMBER, kl. 17-20

Frivillighetshuset, Tøyen
Workshops på Frivillighetshuset. Vi blir kjent og diskuterer høstens aktiviteter

MØDRE FOR FRED
AFGHANSK KULTURELL FORENING

18. OKTOBER, kl. 18-21 Frivillighetshuset, Tøyen
Workshop om kvinners rettigheter
19. OKTOBER, KL. 17-20 Frivillighetshuset, Tøyen
Praktiske øvelser: Ytringsfriheten og dens grenser; Identitet og ikke-diskriminering; Hva er det sivile
samfunn?
9. DESEMBER, 18 - Frivillighetshuset, Tøyen
Lanseringen av utstillingen «Den nye planeten» (www.nyplanet.org )
11. DESEMBER, KL. 13 -15.30 Besøk på Stortinget
Omvisning og påfølgende diskussjon
19. DESEMBER, kl. 16-19 Kafe på Grønland
Hva er menneskerettigheter? Etter foredraget blir det diskusjon om aktuelle samfunnstemaer
I samarbeid med TVIO (Tilpasning av informasjon og veiledningsorganisasjon

__________
Øvrige aktiviteter:


7. NOVEMBER, Frivillighetshuset (K-1, 7 etasje), Tøyen
Internasjonal konferanse Between Radicalisation and Populism in Europe today. Fokus
på forebyggende pedagogisk arbeid med ungdom (eget program)
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SAMARBEIDSORGANISASJONER

Menneskerettighetsakademiet (etab. 2008) er en ideell
stiftelse som arbeider med undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i inn- og utland.
Formålet er å bygge demokratisk kompetanse og øke
respekten for menneskerettighetene.

Somalisk velferdsforening (etab. 1982) er en frivillig
organisasjon i Oslo og omegn. Foreningen er religiøst og
partipolitisk uavhengig, og demokratisk oppbygd.
Foreningen skal være en representant, og et talerør for,
de ulike somaliske miljøene i Norge.

Mødre for fred

Afghansk kulturelle forening (AFKO)

Mødre for fred består av aktive mødre med eritreisk
tilknytning. Nettverket har også unge menn og kvinner
som aktive støttespillere. Mødre for fred hjelper
nyankomne flyktninger med skole, utfylling av skjemaer,
hvordan skrive CV, søke jobb osv. Medlemmer har
bidratt til å starte morsmålsundervisning for barn og
formidlet kunnskap om demokrati, grunnlov og
menneskerettigheter til ungdommer.

Afghansk kulturelle forening i Oslo (AFKO) er en frivillig
organisasjon som lbe etablert i 2002 av afghanere bosatt
i Oslo og omegn. Foreningnen har ca. 400 medlemmer og
har siden 2008 vært et aktivt medlem av ERAS-festivalen
i Oslo. Foreningen jobber med integrering av afghanere i
det norske samfunn.

