Oversikt over informasjonsmateriell fra OK som kan brukes i undervisningen
Ved bestilling brukes Q-nr sammen med tittelen.
Offentlige institusjoner kan bestille gratis trykte utgaver på e-post:: publikasjonsbestilling@ft.dep.no
eller faks: 22 24 27 86.
Private institusjoner kan bestille fra Akademika, Postboks 8134, Dep 0033 Oslo. De må da regne med
noe betaling.
De fleste av OK’s trykksaker finnes på minst tre språk: norsk, engelsk og somali.
For nærmere informasjon om bestillingsnummer, språk og språkkode, se OK’s hjemmeside;
www.okprosjekt.no, se under publikasjoner, og bestilling.

Skriftlig materiell

Primært for gruppelederes
egen læring.

Prosjektbeskrivelse for OK-prosjektet Q 1048
Bakgrunn og organisering av OK-prosjektet, målsetting,
tilnærming.
Norsk, engelsk, somali

Vi er OK

Q-1044

Informasjonshefte spesielt til unge jenter.
Opplysning om typer, utbredelse og konsekvenser, holdningsendring og respekt for kvinner. Norsk, engelsk, somali

Omskjæring av jenter – det angår deg UTGÅTT
Q-1049
Et opprop med de viktigste argumentene mot
kvinnelig omskjæring. Norsk, engelsk, somali,
fransk, sorani

Hvorfor

Til utdeling til deltakerne
i gruppene.

Q-1058

– spørsmål og svar om vanlige plager for
jenter og kvinner som er omskåret.

En helseopplysningsbok til bruk i samtale mellom
helsepersonell og berørte kvinner. Norsk, engelsk, somali

Film og Video
Kvinners kamp mot omskjæring

UTGÅTT
Q-0030

Dokumentar fra arbeidet mot omskjæring i Burkina Faso.
Egnet for hjelpeapparatet og berørte grupper.
Fransk tale, norsk tekst.

Retten til et fullverdig liv

Q-1055 VHS

Video m/ veiledningshefte fra et teaterprosjekt med berørt
ungdom. Et veiledningshefte for lærer til bruk i undervisningligger inne i videoen. Til bruk i ungdoms- og videregående skole.
Norsk.

Brutt taushet

Q-1057

Laget av Røde Kors Finland.

Samtaler med afrikanske kvinnelige ressurspersoner om psykososiale konsekvenser av
omskjæring i eksil. Beregnet for kompetanseheving i hjelpeapparatet. Finnes som VHS og DVD.
Engelsk tale, norsk tekst.

Fra kunnskap til handling Q-UTGÅTT
1082 B

Nå snakker vi sammen

UTGÅTT
Tegneserie om omskjæring på somali Q-0303

Håndbok for helse- og sosialarbeidere og pedagoger.
En innføring i vesentlige aspekter ved kvinnelig
omskjæring i en norsk kontekst, lover og retningslinjer og hva sentrale yrkesgrupper kan og
bør gjøre i ulike situasjoner. Norsk

Intervjuer med somaliere i Skandinavia som går imot
omskjæring. Til somalisk målgruppe.
Somali tale, norsk tekst
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