KIRKENE SAMMEN

Tirsdag 4.juni kl.9-13
Gjestehuset Lovisenberg (Lovisenberggata 15A, Oslo)

Fagdag

Kirkelig nettverk - sammen mot overgrep

”Migrantkirker og minoritetsmiljøer sammen mot overgrep”

Program
Kl. 8.30 Registrering og kaffe
Kl. 9.00 Velkommen ved Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd.
Innledende refleksjon om «Hva sier Bibelen om å stå sammen mot overgrep?»

«Ikke glem familien. Om betydningen av å ha et familieperspektiv på arbeidet mot seksuelle
overgrep og vold» v/ Honoratte BNN Muhanzi

«Hjelper det egentlig å snakke om det? Om minoritetsungdommers utsatthet og sårbarhet når
det gjelder seksuelle overgrep og vold» v/ Ubah A. Aden

«Vi står ikke støtt enda, men vi står sammen. Om hvordan ulike minoriteter sammen kan jobbe
mot
seksuelle overgrep og vold» v/Egil Lothe
Turid Skorpe Lannem i samtale med Lemma Desta om hvordan kirkene kan stå sammen mot
overgrep i tiden framover
Kl. 12: Programslutt og lunsj

Påmelding innen fredag 31.mai til post@kirkeligressurssenter.no
Deltakelse koster 100 kr inkl lunsj, og betaling skjer kontant eller via Vipps ved oppmøte.

Kirkelig nettverk: sammen mot overgrep er et nasjonalt økumenisk nettverk som har som mål å
bidra med kunnskap og kompetansebygging som styrker deltakernes arbeid med overgrepsfeltet.
Norges Kristne Råd og Kirkelig Ressurssenter administrerer nettverket.

KIRKENE SAMMEN

Bakgrunn
Målet med fagdagen er å gi kunnskap og bygge nettverk som bredden av kirkesamfunnene kan
ha nytte av. Å invitere til samtale for å styrke arbeidet mot overgrep sammen med kristne og
andre migrantmiljøer i Norge.

Fagdagen er for kirkeledere og medarbeidere, ansvarlige i kristelige institusjoner og organisasjoner. Frivillige i menigheter og andre som er interesserte i tematikken. Migrantkirkene er spesielt
velkomne.
Om bidragsyterne
Honoratte BNN Muhanzi, leder av kvinnenettverket Bibi Amka, daglig leder i Velferdsalliansen
European Anti Poverty Network Norway og Vice President i European Anti Poverty Network.
Hun er utdannet innen statsvitenskap og administrasjon med spesialisering i management og
landsutvikling. Muhanzi har lang erfaring med spørsmål knyttet til inkludering, likestilling og
innvandring.
Ubah Aden, seniorrådgiver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi og jobber innen
handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll siden 2008. Hun
dekker kompetansehevingsbehovet i Follo distriktet, Akershus. Ubah er medlem av FUG –
Foreldreutvalg for grunnopplæring, foredragsholder, blogger, bystyrerepresentant for Oslo
kommune og grunnleggeren og - lederen for Haldoor-RaisingVoices som er et forum som
arrangerer debatter og dialogtemaer knytter til integrering, likestilling og menneskerettigheter
både nasjonalt og internasjonalt.
Egil Lothe, leder i Buddhistforbundet. Buddhistforbundet har nær kontakt med ulike minoritetsmiljøer spredt over hele Norge. Lothe er bedt om å dele av deres erfaringer om arbeid med
temaer knyttet til håndtering og forebygging av seksuelle overgrep og vold.
Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd (med 22 medlemssamfunn og 7
observatører) vil lede dagen og samtalen i forlengelsen av innleggene.

Lemma Desta, koordinator for Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd. Han arbeider
for å synliggjøre migrantmenigheter, og for å øke rettsikkerhet for konvertitter.
Turid Skorpe Lannem har lang erfaring fra kirke og akademia, og kjenner overgrepsfeltet godt.
Hun er konstituert daglig leder av Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

