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Välkommen till en kväll med

Maria Eriksson:

”Barn som upplever våld
- rätten till en barndom”
Maria Eriksson, professor vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola, forskar med inriktning på vad olika former av ojämlikhet betyder för den politiska och praktiska hanteringen
av föräldraskap och barns rättigheter. Särskilt frågor om
mäns våld mot kvinnor och barn står i fokus. För närvarande arbetar Maria bland annat med ett projekt om hur
handläggningssystemet för barn som behöver insatser
från samhället (BBIC) tillämpas då det gäller barn som
upplevt partnervåld, ett annat projekt om Samverkansteam med syfte att förebygga tvister mellan föräldrar samt
ett om risk- och skyddsbedömningar då barn upplevt eller
utsatts för våld i sin familj.

Maria Eriksson Foto: Kim Norman
Läs mer på: http://www.esh.se

Våra medlemsaktiviteter är speciellt för dig som är medlem. Vill du värva en eller flera
medlemmar går det bra att ta med även dem till medlemskvällen. Dina vänner betalar då 200
kronor på plats för medlemskapet och får därefter fritt inträde till våra aktiviteter resten av
året. Det bästa av allt är att ni samtidigt ger ert stöd till våldsutsatta i nära relation.
ANMÄLAN

Senast den 29 september vill vi ha din anmälan. Ange ditt namn samt namn på dina vänner som
önskar delta och bli medlem i Alla Kvinnors Hus. Mejla till: info@allakvinnorshus.org
OBS! Endast föranmälan! Avanmäl i god tid på samma mejladress om du/ni inte har möjlighet att
komma.
DATUM/TID

Onsdag den 4 oktober kl. 18.00-20.00 (cirka). Kom gärna i god tid för ”avprickning”.
PLATS

Församlingshuset, Katarina församling. Högbergsgatan 15.
FÖRTÄRING

Kaffe, smörgås och bulle finns att köpa i församlingens café som håller öppet till kl. 18.00.
INTRÄDE

Gratis för medlemmar, 200 kr för nytillkomna medlemmar i samband med
föreläsningen. I medlemskapet ingår fritt inträde till alla aktiviteter under
ett kalenderår samt vår medlemstidning med utgivning 3-4 ggr per år.
BETALNING

Kontant betalning vid insläpp.

www.allakvinnorshus.org
www.facebook.com/allakvinnorshusstockholm
www.mynewsdesk.com/allakvinnorshus

Varmt
välkommen
till vår
medlemskväll!

