
 
Fredag 10 september
8.30-9.15 Folkets Hus
Asylrätt och stereotypa avslag - presentation & samtal med Aino Gröndahl
2020 släppte RFSL rättsutredningen om migrationsmyndigheternas ofta stereotypa och felaktiga
hantering av hbtqi-asylärenden. Under samtalet möter vi rapportens författare och RFSLs
asylrättsjurist Aino Gröndahl som berättar om rapportens resultat och vägar framåt. Arr: RFSL

12.10-12.50 Folkets Hus
Samtal om psykisk hälsa och arbete mot suicid - SHEDO föreläser.
SHEDO är en ideell förening med syfte är att sprida kunskap och föra samtal om ätstörningar och
självskadebeteende. Här föreläser Irja Forsman om att vara hbtqi-person och ha erfarenhet av
psykisk ohälsa samt om att ge stöd åt drabbade och anhöriga. Arr: RFSL Sjuhärad, Shedo

18.00-20.00 Folkets hus 
Filmvisning Tove - om Tove Jansson, samtal och quiz efter filmen
Hon hänger sig åt långa festnätter, men också tvivel på sitt konstnärskap. Hon har en varm
kärleksrelation med åländske politikern Atos Wirtanen, men när hon möter teaterregissören Vivica
Bandler blir hon blixtkär. Samtidigt börjar hennes skapande ta sig oväntade vägar: den lilla
sagovärld hon skapat för sig själv under kriget börjar växa. Inspirerad av sina verkliga personer
börjar hon skriva och måla berättelsen om Mumintrollen, till hela världens stora förtjusning.
Tove skildrar en unik kvinnas intensiva sökande efter lust och frihet, och tillblivelsen av ett av
världens mest älskade konstnärskap. Arr: RFSL Sjuhärad, Folkets hus

Som medlem i RFSL stöttar du vårt arbete för mänskliga rättigheter, bidrar till att vi kan öka
antalet trygga platser för hbtqi-personer och blir en del av en rörelse som sedan 1950 arbetat
för att alla ska kunna ta del av samhället på lika villkor.  Tack för att du är med! 100 kr/ år
kostar det, gå in på blimedlem.rfsl.se och klicka gärna i RFSL Sjuhärad som lokalavdelning så
stöttar du arbetet också i Ulricehamn. Du kan även bli månadsgivare / ge engångsbidrag. Tack!

Läs längre texter och hitta mer information på:  www.sjuharad.rfsl.se/ulricehamnpride21 
och på fb-eventet Ulricehamn Pride 2021 De digitala programmen hittar ni på facebook-sidan 

RFSL Sjuhärad och på RFSL Sjuhärads kanal på youtube
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