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Konferensens innehåll: 

• Konkreta metoder på förebyggande arbete mot
 hedersproblematik

• Bemötande och samtalsmetodik om känsliga och
 laddade frågor

• Från hedersförtryck till attitydförändring och hur
 du uppmuntrar unga att bli aktörer för demokrati
 och rättigheter

• Hur du samarbetar med lokalsamhället för minska
 polariseringen samt öka jämlikheten

14 november, 2018
Folkets Hus, Stockholm City Conference Centre

 
Årets viktigaste utbildningsdag om hederskultur och 

hedersrelaterat förtryck och våld

Länsstyrelsen Östergötland:
Bayan Nasih
Sakkunnig - nationella 
kompetensteamet

Arrangör:

Fullsatt senast! Anmäl dig redan idag 
för att säkra din plats.

 
Anmäl dig idag
Fåtal platser kvar!

London Metropolitan University:
Alyas Karmani
Psykolog & Imam



Enligt Länsstyrelsen Östergötlands, som har det nationella samordningsuppdraget mot hedersförtryck och våld, senaste 
årsrapport har antalet samtal till nationella stödtelefonen ökat markant under förra året. Flertalet kommuner rapporterar att 
antalet ärenden med hedersförtryck ökar samtidigt som politiker skärper tonen mot hedersförtryck och vill införa nya 
brottsrubriceringar och se strängare straff för hedersrelaterat förtryck och våld. Exempelvis nämns sommarloven ofta som en 
period där barn och unga löper risk att föras utomlands mot sin vilja för att ingå tvångsäktenskap.

Kommunernas arbete mot hedersförtryck behöver intensifieras och uppmärksamheten samt kompetensen bland medarbetare 
som möter barn och unga som lever med hedersproblematik måste höjas.  

För att stödja dig i ditt arbete arrangeras för andra året i rad konferensen Forum om Hederskultur. Under dagen kommer du att få 
verktygen för att förebygga hedersförtryck och våld, få till attitydförändring kring heder och jämställdhet samt skapa ett bra 
bemötande och våga samtala om känsliga och laddade ämnen på ett icke-polariserande sätt.

Konferensens innehåll:

• Länsstyrelsen Östergötland och nationella kompetensteamet presenterar senaste lägesbilden samt en kartläggning  
 utav hedersrelaterat förtryck och våld i Sverige
• Utländskt praktikfall från England med psykologen och imam Alyas Karmani som ger dig strategier för hur ni samarbetar  
 med lokalsamhället för att få till attitydförändring kring heder samt minska polariseringen 
• Zubeyde Demirörs ger dig verktygen för hur du bemöter och samtalar med barn och unga som lever med 
 hedersproblematik på ett sätt som präglas av tillit och förtroende
• Fryshuset berättar om deras insatser och hur de framgångsrikt arbetar förebyggande mot hedersproblematik 
• En personlig berättelse med Farman Sediq om hedersförtryck och vad det var som gjorde att han till slut ändrade
 attityd och värderingar kring heder och jämställdhet

Ta chansen och passa på att öka dina kunskaper om hederskultur samt hedersrelaterat förtryck och våld samt skapa värdefulla 
kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet.

Kontakta oss och anmäl dig redan idag på kundtjanst@integrationsforum.se för att säkerställa din plats på en årets viktigaste dag 
om hederskultur. 

Väl mött den 14 november! 

Mohamed Elmi
Senior projektledare
telnr: 070-7240570
e-post: mohamed.elmi@integrationsforum.se

Varför ska du gå på Forum om Hederskultur?

- Öka dina kunskaper om hederskultur och hedersrelaterat förtryck och våld
- Bli bättre i ditt bemötande samt skapa ett professionelt förhållningssätt när du möter unga som har blivit utsatta  
   för hedersrelaterat förtyck och våld
- Konkreta tips på hur du kan hjälpa utsatta unga samt förebygga hedersrelaterat förtyck och våld
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet

Sagt om Forum om Hederskultur:

“En mycket lärorik dag som skapar möjlighet till förändring i vårt samhälle och samtidigt kunskap till likheter och 
skillnader i olika kulturer”
Anette Aveling, Familjehemsguiden

“Inspiration, kunskap, klokskap, engagemang och värme”
Monica Jonsson, Landskrona stad

“Idag fick jag mer energi på konferens än på Friends Arena där mina idoler sedan 1973, Queen, höll en fantastisk 
konsert, det säger mer om konferensen än om konserten”
Katarina Adolfsson, Landstinget Sörmland 

“Lärorikt, informativt och inspirerade. Hög professionalitet”
Marie Karlsson, Hjo kommun

www.integrationsforum.se



08.15 Registrering och morgonkaffe
09.05 Ordförande öppnar konferensen 

LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND :
09.10 Nationella kompetensteamet arbete mot 
hedersförtryck och våld
• Aktuell lägesbild och kartläggning utav hedersrelaterat förtryck och 
våld
• Vilka behov har och vilket stöd behöver målgruppen som lever i en 
hederskontext?
• Regeringens och nationella kompetensteamet satsningar mot 
hedersproblematiken

Bayan Nasih, Sakkunnig, Länsstyrelsen Östergötland

Det nationella kompetensteamet är en del av Länsstyrelsen 
Östergötlands nationella regeringsuppdrag i arbetet mot 
hedersförtryck och våld. Det nationella kompetensteamet ger råd och 
stöd till yrkesverksamma, och arbetar för att utveckla det nationella 
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom att löpande 
analysera situationen på den lokala nivån och de behov som finns hos 
målgruppen 

10.00 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL: Engelska
10.30 Educating and empowering people at risk
• Undertaking education and awareness raising in ’hard to reach’ 
communities; a faith-based approach to challenging honour based 
violence in Muslim communities and with Muslim faith leaders; 
balancing education with enforcement 
• Work with practitioners and agencies to provide cultural knowledge/
competence and support rehabilitation work with perpetrators and 
more effective safeguarding and protection of victims 
• Changing the attitudes and behaviour towards honour based 
violence and how to avoid community stigmatisation and having 
difficult conversations with communities in a non-polarising way 
• Increase awareness of effective interventions amongst service 
providers and agencies as well as community leaders and faith 
leaders 

Alyas Karmani, Imam & Psychologist, London Metropolitan 
University

Alyas Karmani is an imam, psychologist and Phd who is a specialist 
safeguarding practitioner that has been working on honour based 
violence prevention in the UK for nearly twenty years.  In his PhD work 
he has been exploring ’Masculinity and Violence’ and the particular 
factors that cause men to perpetrate violence against women and 
girls and how this can be prevented.

11.50 Lunch och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE:
12.50 Bemötande och samtalsmetodik för 
yrkesverksamma som möter med barn och unga 
som lever med hedersproblematik
• Så kan du som yrkesverksam samtala om hedersproblematik med 
barn och unga på ett sätt som präglas av tillit och förtroende
• Hur kan du skapa ett bra bemötande och samtala om tvångsgifte, 
könsstympning och hedersvåld utan att det uppfattas som 
fördomsfullt?
• Vilka signaler, beteenden och kroppsspråk hos barn och unga kan 
tyda på att man är utsatt och lever med hedersproblematik?

Zubeyde Demirörs, Verksamhetsansvarig, Athena mitt nya hem

14 NOVEMBER
Zubeyde Demirörs är utbildad socionom och verksamhetsansvarig 
för Athena mitt nya hem som är ett skyddat boende för flickor med 
hedersproblematik. Zubeyde har egen erfarenhet hur det är att leva 
i en hederskultur när hon själv blev bortgift som ung tjej. Hon har 
även tidigare arbetat på Fryshuset i förebyggande och stödjande 
insatser för unga som utsätts för hedersförtryck.

13.50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
14.20 Förebyggande arbete mot 
hedersproblematiken
• Hur kan man arbeta förebyggande och stärka unga som lever med 
våld och förtryck i hederns namn? 
• Så har vi arbetat fram ett utbildningsprogram för unga där man 
kan få fördjupa sina kunskaper i hur normer och värderingar som 
begränsar individer utifrån kön och sexualitet
• Hur uppmuntrar vi unga som lever med begränsningar i hederns 
namn att bli aktörer för demokrati och rättigheter

Nadja Aria-Garystone, Verksamhetschef, Fryshuset
Armin Azadkhah, Verksamhetsansvarig, Elektra Väst

Fryshusets vision är att ingen skall leva under våld och förtryck i 
hederns namn. De har lång erfarenhet av att arbeta med unga och 
att informera unga om vad hedersproblematik faktiskt är, att de 
har rätt att välja sina liv, att de ska känna till det stöd som faktiskt 
finns och våga använda det. 

PERSONLIG BERÄTTELSE:
15.10 Familjehederns beskyddare – från förtryck 
till attitydförändring
Farman Sediq och hans familj flydde från Kurdistan i norra Irak 1999 
till Sverige. Han växte upp i mångkulturella stadsdelen Bergsjön 
i Göteborg. När Farman kom till Sverige som 12-åring var det 
självklart för honom att hans uppgift som enda son i familjen var att 
kontrollera och bevakade systrarna. Farman Sediq beskriver att han 
hamnade i ett nätverk av människor från samma kultur, och att han 
umgicks med killar som triggade varandra till en rå jargong och fokus 
på heder.

I gymnasiet blev Farman själv förälskad i en tjej som själv levde 
under hedersförtryck. Hennes familj accepterade inte att hon hade 
en relation, så de fick träffas i smyg. Det som fick Farmans värld att 
förändras var när flickvännen som han hade haft under gymnasiet 
rycktes ifrån honom brutalt. Det här fick Farman att tänka till. Han 
kom till en samtalsgrupp och började att ändra sin attityd och 
värderingar kring heder.

Farman är idag en van föreläsare om hedersstrukturer. Han kommer 
hålla ett anförande om sin personliga berättelse om kulturkrock, 
hedersförtryck och vad det var som gjorde att han till slut ändrade 
attityd och värderingar kring heder och jämställdhet. Han kommer 
även att berätta om hur han fick med sig sin familj att ändra attityd 
kring heder.

Farman Sediq, Föreläsare

16.10  Ordföranden avslutar konferensen

Anmäl dig idag!
- Fåtal platser kvar
- www.integrationsforum.se/anmalan

www.integrationsforum.se



Forum om Hederskultur: 14 november 2018

Konferenslokal: 
Folkets Hus - City Conference Centre
Barnhusgatan 12-14
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-506 166 00

Priser Pris

Konferens 4990 kr

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar Lunch, kaffe och digital dokumentation. 

Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och kurser. 
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa 
konferenser och kurser inom integration, flyktingmottagning och mångfald.

Mängdrabatt vid fler än 3 bokningar:
Vi premierar gruppbokningar som bokar plats samtidigt.  Anmäl fler än 3 
personer från samma organisation samtidigt så får person 4, 5, 6 osv 50% 
rabatt på priset.

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i form utav talare, schema och progampunkter i agendan.

Anmäl dig till Forum om Hederskultur:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199409

Integrationsforum - kompetensutveckling för dig som arbetar med integration, flyktingmottagning och mångfald

www.integrationsforum.se

Forum om Hederskultur arrangeras utav Integrationsforum. 

Du missar väl inte kursen, Patriark, 13 november?
- Bedömning av risk för hedersrelaterat våld
- Se sida 5-6 i broschyren



Forum om Hederskultur: 14 november 2018

Konferenslokal: 
Folkets Hus - City Conference Centre
Barnhusgatan 12-14
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-506 166 00

www.integrationsforum.se

Kursbeskrivning:

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett större och mer omfattande problem än vad många tidigare har 
trott. Problemområdet är invecklat och känsligt, och offren är vanligtvis mycket sårbara unga flickor 
under inträdande i puberteten. Denna utbildning, som riktar sig till alla som i sitt arbete kan tänkas 
komma i kontakt med detta problem, ger vägledning i hur man på ett strukturerat, professionellt och 
evidensbaserat sätt kan bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld.

PATRIARK är en checklista, eller en guide, som kan användas som hjälpmedel vid bedömning av risk för 
hedersrelaterat våld. Den är framarbetad för att användas inom bland annat kriminalvård, socialtjänst, 
polis och psykiatri m.m. Syftet med PATRIARK är att den skall vara ett hjälpmedel vid professionella 
bedömningar av risker för hedersvåld.

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär 
formell behörighet att använda PATRIARK, bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern som motiv.

Kursen ger dig behörighet att använda PATRIARK som är ett bedömningsverktyg för risker för patriarkalt 
våld med hedern som motiv.  Under kursen omsätts teori till praktik och du får lära dig mönstret i det 
hedersrelaterade våldet, kartläggning av gärningspersoners psykosociala status samt sårbarhetsfaktorer 
och bakgrund hos offren.

- Vad innebär en strukturerad professionell riskbedömning?
- Vad är viktiga risk- och sårbarhetsfaktorer i detta område?
- Hur gör man en riskformulering?
- Vad innebär scenarioplanering?
- Hur utformar man riskhantering?
- Genomgång av PATRIARK
- Grupparbete och diskussion kring ett övningsfall

13 NOVEMBER 2018

Kursledare - Henrik Belfrage
Professor i kriminologi (socialmedicin och folkhälsovetenskap), 
Linköpings universitet
Professor psykologiska institutionen, Universitetet i Bergen
Forskningschef rättspsykiatriska regionkliniken, Vadstena kommun

Ur innehållet

Henrik har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar och är en av huvudförfattarna bakom flera 
riskbedömningsinstrument som såväl nationellt som internationellt betraktas som ”state-of-the-art”. 
Han är också upphovsman till PATRIARK – som är flitigt använt av socialtjänst och polis.

PATRIARK - Bedömning av
risk för hedersrelaterat våld

Kurs



Integrationsforum - utbildningar för dig som arbetar med integration, flyktingmottagning, kultur och mångfald

www.integrationsforum.se

Datum: 13 november 2018

Kurslokal:
Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till kursanläggningen: 08-336686

Målgrupp:
Kursen  vänder sig till yrkesverskamma inom 
socialtjänst, polismyndighet, kriminalvård samt 
psykiatri. 

Pedagogik:
Kursen varvar såväl teoretisk föreläsning, som 
praktisk träning. 

Begränsat antal platser:
För att säkra kvaliten har vi begränsat antalet 
deltagarplatser till kursen. Anmäl dig redan idag 
och säkra din plats.

Kursintyg:
Efter genomförd kurs erhålls ett kursintyg av
Integrationsforum.

Anpassad utbildning för din organisation:
Vill du ha högsta möjliga effekt av din 
utbildning? De flesta av våra befintliga 
utbildningar kan genomföras internt för just 
din organisation. Vi kan också utarbeta och 
skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med 
dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie 
utbud. Efter att vi utrett era behov föreslår vi 
lämpliga utbildningsledare och ger er refer-
enser.

Ni väljer själva tid och plats för utbildningen. 
Innehåll och upplägg  anpassas utifrån era 
behov och önskemål. Kostnadseffektivt 
alternativ där fler av era medarbetare kan 
utbildas samtidigt.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Pris Pris

Kurs 4990 kr

Kursavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe 
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Schema över dagen:
08.30 Registrering
09.00 Kursen inleds
12.00 Lunch
16.00 Avslutning

Under dagen bryter vi för kaffe på för- och eftermiddagen

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera 
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast  14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på  fakturerat belopp med 
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en 
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före kon-
ferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det inbetalda 
beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.

Anmäl dig till kursen:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199409

Kursen arrangeras av Integrationsforum. 

Om Integrationsforum:
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att 
arrangera konferenser och kurser. 

Integrationsforum är genom våra kvalitativa 
konferenser och kurser Sveriges främsta 
utbildningsanordare för dig som arbetar med 
integration, flyktingmottagning, mångfald och kultur. 

Genom våra utbildningar kan vi hjälpa dig och din 
organisation med att hantera utmaningar och prestera 
goda resultat. Vår ambition är att alla våra deltagare och 
samarbetspartners ska vara 100% nöjda och välja att 
återkomma.


