
Sång med Hanna Harvigsson ”Hanutten”, föreläsning av Anna-Carin Magnusson, 
invigning och mingelmat, Hela Människans generalsekreterare Mia Nilson m.m. 

Nu släpper Hela Människan sitt nya 
barnstödsmaterial Lina och Linus!

Välkomna till en eftermiddag med barn i fokus! 
Hur möjliggör vi för barn att berätta om sin utsatthet 

och deras rätt att bli lyssnade på? 

22 maj klockan 13.00 – 16.00 i Göteborg, Kungsgatan 45

Anmäl dig senast 10 maj! 

Se program på baksidan! uuu



Program cirkatider

13.00  Inledning och välkommen

13.15 I känslohavet med Hanutten
 

Hanutten, Hanna Harvigsson är en Malmöbaserad artist som 
skriver musik om det starka och det sköra.

Texterna uppmanar till att vi ska våga prata och leva ut våra känslor 
och igenkänningsfaktorn är stark.

På scen bjuder Hanutten in till en djupt personlig musikupplevelse 
med kraft, mod och hela känsloregistret.

Välkommen in i känslohavet! 

13.40  Föreläsning av Anna-Carin Magnusson. 
 Barns rätt att berätta - vuxnas ansvar att lyssna.

Anna-Carin Magnusson har under många år arbetat med barn 
som upplevt våld, försummelse eller sexuella övergrepp. Hon är 

en uppskattad och väl anlitad föreläsare. I augusti 2018 kom hen-
nes barnbok ”Bara den som vill” ut. Den handlar om integritet och 
samtycke. Hon har också medverkat i flera utredningar och varit 
medförfattare till bland annat Boken om barnahus, utgiven av Rädda 
barnen. Anna-Carin arbetar på många sätt för att försöka skapa för-
utsättningar för samtal och kommunikation mellan människor. Inte 
minst för att säkerställa barns rätt att bli lyssnad på och särskilt barns 
möjlighet att berätta om utsatthet.

Anna-Carin är också illustratör och har gjort illustrationerna som 
finns i vårt material Lina och Linus.

14.40 Fortsättning av ”Hanutten”

15.00  Invigning av Lina och Linus – Hela Människans 
 barnstödsmaterial med mingelmat.
 Mia Nilson generalsekreterare Hela Människan
 Marie Zingmark Huld, Lisbet Flank författare till Lina   
 och Linus med flera. 

Anmälan sänds senast den 10 maj till: marie.zingmark.huld@helamanniskan.se

Hanna Harvigsson ”Hanutten” 

Anna-Carin Magnusson

www.helamanniskan.se www.bilda.nu www.ansvarforframtiden.se
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