Invitasjon til seminar:

Å vokse opp mellom to
kulturer
Å finne balansen mellom to kulturer kan være vanskelig, og mange
ungdommer opplever utfordringer i forhold til kulturelle, religiøse og
tradisjonelle forventninger, både fra familie og det norske samfunnet.
Tønsberg Røde Kors Ressurssenter for Ungdom og Røde Kors Forbyggende arbeid
mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse, ønsker med dette seminaret å sette
fokus på ungdom og integrering.

14. september
Heldagsseminar – se vedlagte program.
Bydelshuset/With (vis a vis Vestfold Røde Kors i Tollbodgaten 14, Tønsberg)

Foredragsholder er Shahram Shaygani.
Han er utdannet lege, spesialist i psykiatri, rus og
avhengighetsmedisin. Han er i tillegg utdannet psykoanalytiker og
er veileder i psykoterapi. Shaygani har undervist og holdt foredrag
om transkulturell psykiatri i mange år.
Foredraget utdyper hva slags psykologiske prosesser en innvandrer
må forholde seg til i integreringsprosessen. Foredraget gir en
dybdeforståelse til helsearbeidere eller andre som arbeider med
personer med minoritetsbakgrunn.

Seminaret "Å vokse opp mellom to kulturer" arrangeres av Vestfold Røde Kors onsdag 14. sept.
på Bydelshuset/With vis a vi Vestfold Røde Kors, Tollbodgaten 14, Tønsberg. Seminaret er gratis.
Bindende påmelding, med frist: 5. september til: dk.vestfold@redcross.no

www.rodekors.no/vestfold

-Å vokse opp mellom to kulturerProgram:
09:00 – Åpning av seminar v/ Helena Bisgaard og Guro Brusveen
09:30 - Sharham Shaygani: Immigrasjon, integrering/des-integrering
•

Integrering er et tema mange er opptatt av, den berører våre nye landsmenn, men
også nordmenn. Foredraget utdyper hva slags psykologiske prosesser en innvandrer må
forholde seg til i integreringsprosessen. Fokuset er på den psykologiske integreringen.
Foredraget gir en dybdeforståelse til helsearbeidere eller andre som arbeider med personer
med minoritetsbakgrunn.

•

Shahram Shaygani er utdannet lege, spesialist i psykiatri, rus og avhengighetsmedisin. Han er
i tillegg utdannet psykoanalytiker og er veileder i psykoterapi. Shaygani har undervist og
holdt foredrag om transkulturell psykiatri i mange år.

10:20 - Pause
10:30 - Diskusjon/ spørsmål til foredrag m/ Sharham Shaygani
11:00 - Nancy Herz
•

En samfunnsdebattant og aktivist som brenner for menneskerettighetene. Hun ble kåret til
årets menneskerettsaktivist av Amnesty International Region Sør i 2015. Nancy har også
skrevet leserinnlegget "Vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid begynner nå", som
skapte stort engasjement.

11:45 - Lunsj
12:30 - Røde Kors tlf. mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
•

Hovedmålet til Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er å forebygge
og avverge, samt bistå personer som er utsatt for disse voldsformene.

•

Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse vil gi oss innsikt i hvordan de
konkret jobber opp mot problematikken. I løpet av de fem første månedene i 2016 hadde de
mottatt 143 førstegangshenvendelser, og har tett oppfølging av 70 personer som har vært
utsatt for tvangsekteskap og/eller andre former for æresrelatert vold.

13:15 - Pause
13:30 - Yasir Islam: Betydningen av aktivitetstilbud for ungdom
•

Er avdelingsleder i Røde Kors ungdom, og har et stort fokus på aktiviteter for barn og unge.
Yasir har drevet Cafe` Condio, som er et av Oslo Røde Kors` ressurssenter for ungdom, og
vant Norske helter- prisen for "Årets engasjement" i des. 2015.

14:30 - Slutt

