
HISTORIER 
FRÅN VERKLIGHETEN
Inbjudan till utbildningsförmiddag om 
våldsbejakande extremism

Program 
Lokal Parkaden, Ådalsvägen 15. 
08:15 - 08:30 Inledning Anna-Karin Hasselborg, kommunens  
 handlingsplan och återkoppling från augusti 2018s  
 föreläsning
08:30 - 10:00  Föreläsning av Peter Sundin
10:00 - 10:20  Fika
10:20 - 12:15  Föreläsning Hanif Azizi
12:15 - 13:30  Lunch på egen hand
Lokal Härnösands teater, Storgatan 9 (obs ny lokal på em)
13:30 - 15:00 Föreläsning Anna-Karin Hasselborg 

ANMÄLAN OCH FRÅGOR: 
Anna-Karin Hasselborg, anna-karin.hasselborg@harnosand.se 
Ange antal från respektive skola och önskemål om ev hjälpmedel 
och specialkost. 

Anmälan senast 1 oktober.

HANIF AZIZI, POLIS OCH FÖRELÄSARE 
Hanif kom från Iran till Sverige som 9-åring och 
placerades i fosterhem. Som 19-åring kände Hanif att 
han inte kunde hitta sin plats i samhället och lämnade 
Sverige för att ansluta sig till en våldsbejakande 
organisation i mellanöstern. Han sökte en identitet, 
någonstans att höra hemma. Idag arbetar Hanif som 
polis och föreläser om radikaliseringsprocessen och sitt 
arbete med ungdomar i Rinkeby, om smartare vägval 
och om att kunna hitta sin plats i samhället.

PETER SUNDIN, AGERA VÄRMLAND
Peter gick i åttonde klass när han kontaktade en 
nazistisk ungdomsorganisation, han uppmarksammades 
för sina nazistiska åsikter i skolan och lärarna sa att han 
hade fel. Idag inser Peter han lärarna hade rätt men att 
deras pedagogik var fel. Vi får under föreläsningen ta 
del av Peters historia om vad som gjorde att han anslöt 
sig till de högerextremistiska organisationerna och vad 
som gjorde att han lämnade.

ANNA-KARIN HASSELBORG, VÅLDSFÖRBYGGANDE 
SAMORDNARE I HÄRNÖSANDS KOMMUN
Anna-Karin är också kriminolog och föreläsare. 
Anna-Karin har under många år föreläst och utbildat 
socialtjänst, polis och integrationspersonal om asyl- 
och migrationsprocessen och hedersrelaterat våld. Om 
hur det är att lära sitt ett nytt samhälle och vad sker i 
familjer på flykt. På ett humoristiskt sätt förklarar Anna-
Karin svårigheter att lära sig det svenska samhället och 
ställer frågan; Hur bra är vi på att förklara hur Sverige 
fungerar?


