
Dubbel utsatthet. Det är vardagen för många 
hbtqi-personer som lever i familjer och samman-
hang som präglas av hedersnormer.

Kombinationen hbtqi och heder är ett område med 
lite forskning och kunskapen som finns är inte så 
utbredd. Som hbtqi-strategisk myndighet lyfter vi 
frågan och välkomnar dig som möter unga till ett 
seminarium. 

Medverkande 
Från Resursteam mot Hedersrelaterat våld och för-
tryck, Göteborgs stad:
• Christine Lidström, koordinator 
• Linda Hansson, utvecklingsledare

Från MUCF
• Madeleine Söderberg, utvecklingsledare
• Vanessa Sevedag, utredare 

Samt medverkande från RFSL Stödmottagning 

Jag har fått pengar 
för sex och nu känns 
det inte bra. Hur kan 
jag må bättre?

Seminarie 2 den 22 oktober om

Hbtqi och heder

Rätt att veta! 

SAVE THE DATE

8 OKT och 22 OKT

Seminarie 1 den 8 oktober om

Sex mot ersättning
Osynliggörande. Att inte finnas. Det är resul-
tatet av vad våra normer om kön och sexualitet kan 
göra för grupper av unga som har sex mot ersätt-
ning. Det här seminariet har fokus på hbtqi-perso-
ner och migranter/ensamkommande. Grupper som 
är särskilt osynliggjorda men som i allra högsta grad 
finns och som lever i en utsatthet som de flesta inte 
har någon kunskap om. 

Medverkande 
• Anja Persson, projektledare och kurator, Pega-
sus råd och stöd 
• Suzann Larsdotter, socionom, sexolog och 
legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
• Madeleine Söderberg, utvecklingsledare MUCF

Samt medverkande från Newcomers Youth.

Under 2021 utvecklar vi webbutbildningen 
Rätt att veta! I samband med det erbjuder 
vi seminarier om två högaktuella ämnen.

Digitala seminarier för dig som möter 
unga i ditt yrke. 

Jag är rädd för att 
tvingas gifta mig. 
Vad ska jag göra? 

Datum: 8 oktober och 22 oktober
Tid: Klockan 8.30-12
Plats: Där du vill! Du får en länk till sändningen dagarna innan respektive seminarium.
Anmälan: Anmäl dig till ett eller båda seminarierna på mucf.se/kalender
Kostnad: Seminarierna är gratis
Webbutbildningen Rätt att veta! hittar du på utbildning.mucf.se

Praktisk information

På mucf.se presenterar vi de medverkande på 
de båda seminarierna.

http://mucf.se/kalender
https://mucf.learnifier.com/sreg/57O3jLtGiaNmKuX5Rfxy3Qtoj5YHTgVlsaLK_t6ljn8

