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MÅLGRUPP:
Konferensen vänder sig till yrkespersoner
 inom: 

- Socialtjänst
- Utbildning
- Kultur och fritid
- HVB
- Flyktingmottagning
- Sjukvård och elevhälsa
- Polis
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Konferensens innehåll: 

• Vad är hedersrelaterat förtryck och våld samt hur
 tar det sig uttryck? 

• Vad kännetecknar skuld-, heder- och skamkulturer?

• Konkreta tips på hur du kan hjälpa unga som lever
 under hedersförtryck

• Skapa ett bra bemötande samt ett professionellt
 förhållningssätt i samtal om tvångsäktenskap och
 könsstympning 

21 november, 2017
Folkets Hus, Stockholm City Conference Centre

 
Årets viktigaste utbildningsdag om hederskultur och 

hedersrelaterat förtryck och våld

Stockholms län:
Dilek Baladiz
Enhetschef - Origo

Arrangör:

 
Ersta Sköndal högskola:
Dr. Riyadh Al-Baldawi
Docent & specialist psykiatri



Allt fler unga söker hjälp för att ta sig ur hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt Länsstyrelsen Östergötland så har antalet 
personer som sökt hjälp hos nationella stödtelefonen  mer än fördubblats de senaste åren. Det kan handla om tvångsäktenskap, 
ett begränsat liv eller i värsta fall grov misshandel och mordhot. Hedersrelaterat förtryck är ett sammansatt och mångfasetterat 
problem som ställer krav på att personal som kommer i kontakt med våldsutsatta har tillräcklig kompetens inom området. De 
som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får inte alltid den hjälp och det stöd som de behöver och har rätt till, trots att 
kommunerna har ett ansvar för att de ska få det. 

Mer kunskap och insikt behövs ute i verksamheter som möter utsatta som lever med en hedersproblematik. Vad behöver du 
veta om hederskultur samt hedersrelaterat förtryck och våld? Hur kan du ge stöd och hjälp till utsatta flickor och pojkar som lever 
under hedersrelaterat förtryck och våld? Hur skapar man ett bra bemötande samt hur vågar man samtala om känsliga ämnen 
som könsstympning och tvångsäktenskap?  

Konferensen Forum om Hederskultur kommer att ge dig ökad kunskap samt kompetens om begreppet hederskultur samt 
verktygen för att kunna upptäcka problem relaterat till hederskultur. Vad är det? Hur tar det sig uttryck? Hur påverkar det 
människor som lever under hedersproblematik ?

Konferensens innehåll:

• Stockholms stad presenterar deras arbete med att förebygga samt motverka hedersrelaterat förtryck och våld
• Dr. Riyadh Al-Baldawi ger dig ökade kunskaper om vad som kännetecknar skuld-, heder- och skamkulturer
• Ta del utav socialtjänstens arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld i Sveriges mest etniskt blandade kommun 
 Botkyrka kommun
• Amel mottagningen på Södersjukhuset visar hur du kan upprätthålla ett professionellt förhållningssätt och samtala  
 med flickor samt kvinnor om könsstympning

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 lärorik dag om 
hederskultur. 

Väl mött den 21 november! 

Mohamed Elmi
Senior projektledare Integrationsforum
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 upptäcka hedersrelaterat förtyck och våld
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet

Sagt om vår tidigare kulturdagar:

“En dag som alla borde få ta del av. Mycket kunniga och engagerande föreläsare.”
Frida Rönnbäck, Umeå kommun

“Helproffsigt upplägg! Har inte upplevt något liknande”
Eva Tunegård, Bräcke kommun 

“Mycket bra och lärorik dag! Jag har lärt mig massor och träffat människor som jag kan kontakta i framtiden
för vidare samarbete!”
Frida Eketjäll, Enköpings kommun

“En mycket bra och intressant dag! Det kan jag varmt rekommendera!”
Caroline Portström, Linköpings kommun

www.integrationsforum.se



08.15 Registrering och morgonkaffe

09.05 Ordförande öppnar konferensen 
Kowsar Adan, Nabad Consulting

EXPERTANFÖRANDE :
09.10 Problematisering och fördjupad kunskap om 
begreppet hederskultur
• Det patriarkala systemet, familjestrukturer, kollektivet och individen
• Normkritiska förhållningssätt inom hederskultur
• Vad kännetecknar skuld-, heder- och skamkulturer?

Dr. Riyadh Al- Baldawi, Docent & specialist i psykiatri, Ersta Sköndal 
högskola & Orienthälsan

Dr Riyadh Al-Baldawi är psykiater och psykoterapeut. Förutom 
att vara docent på Ersta Sköndal högskola så är han även 
grundare av och verksamhetschef för Orienthälsan i Stockholm 
- ett multidisciplinärt center som arbetar med vuxna, barn och 
familjer.  Dr. Riyadh har även skrivit två böcker - ”Familjen i exil” samt 
”Migration och anpassning”

10.40 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
11.10 Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och 
förtryck
Origo är Sveriges första myndighetsgemensamma resurscentrum 
mot hedersrelaterat förtryck och våld. Centret är ett samarbete 
mellan samtliga kommuner i Stockholms län, Stockholms läns 
landsting och Polismyndigheten i Stockholmsregionen. Origo har 
fokus på målgruppen unga 13-26 år som begränsas av hedersnormer 
i Stockholms län. Medvetenheten kring problemet har vuxit och antal 
ungdomar samt yrkesverksamma som söker stöd från verksamheten 
har ökat kraftigt de senaste åren.

• Vad är hedersrelaterat förtryck och våld samt hur tar det sig uttryck?
• Hur ser vardags- och livssituationen ut för tjejer, killar och HBTQ 
personer i en hederskontext?
• Så arbetar vi på Origo med att förebygga och motverka 
hedersrelaterat förtryck och våld 
• Konkreta tips på hur du kan hjälpa när du möter en ungdom som 
lever under hedersrelaterat förtryck och våld

Dilek Baladiz, Enhetschef Origo, Stockholms län

Dilek Baladiz är socionom och har lång erfarenhet av att arbeta med 
ungdomar i en hederskontext. Hon är enhetschef på Origo där flera 
yrkesverksamma från olika myndigheter arbetar under samma tak. 
Dilek är van föreläsare samt författare till boken ”I hederns skugga- 
De unga männens perspektiv.

12.40 Lunch och nätverkande

21 NOVEMBER

PRAKTIKFALL:
13.40 Socialtjänstens arbete mot 
hedersrelaterat förtryck och våld
Hedersrelaterat våld och förtryck kräver särskilda överväganden 
i handläggningen för socialtjänsten. I värsta fall försämras 
situationen ytterligare om ärendet hanteras på ordinarie sätt. Det är 
framför allt flickor och unga kvinnor som utsätts, men även pojkar 
och unga män.

• Hur tillämpar vi socialtjänstlagen i det enskilda ärendet när vi 
hanterar hedersrelaterat förtryck och våld?
• Förhållningssätt och viktiga faktorer att tänka på vid 
anmälningssituationen, förhandsbedömningen samt under 
utredningen

Azra Bonney, Gruppledare - Socialtjänsten, Botkyrka kommun
Katarina Lindström, Sektionschef - Socialtjänsten, Botkyrka 
kommun
Anija Johansson, Samordnare - våld i nära relation samt 
hedersrelaterat våld och förtryck, Botkyrka kommun

Sveriges mest etniskt blandade kommun Botkyrka kommun har 
lång erfarenhet utav att hantera samt förebygga hedersrelaterat 
förtryck och våld. I idag finns en samordnare  i hedersrelaterat 
våld och förtryck som bl.a. ansvarar för att utbilda och stötta 
tjänstemän inom skola, vård och socialtjänst.

14.30 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
15.00 Om könsstympning av flickor och kvinnor - 
traditionen, prevalensen och konsekvenserna
• Så behandlar vi patienter med alla typer av besvär till följd av 
könsstympning
• Hur kan man upprätthålla ett professionellt förhållningssätt och 
samtala med flickor samt kvinnor om könsstympning?
• Hur ska jag våga fråga? Varför ska jag våga fråga?

Bita Eshraghi, Gynekolog, Södersjukhuset - Amel mottagningen

År 2003 öppnade Sveriges första och hittills enda 
specialistmottagning för könsstympade. På Amel-mottagningen 
på Södersjukhuset i Stockholm behandlas patienter med alla typer 
av besvär till följd av könsstympning. Sedan starten 2003 har de 
hjälpt emot drygt 1 400 kvinnor och flickor. Amel-mottagningen 
lägger stor vikt vid insikter i traditionens bakgrund. Detta i 
kombination med medicinska kunskaper gör att de kan tillgodose 
de speciella behov som finns och ge könsstympade kvinnor och 
flickor den vård de behöver. 

16.00  Ordföranden avslutar konferensen

www.integrationsforum.se

Konferenskalender vintern 2017/2018

Kommunikation & Mångfald  28 november
Forum om Nyanlända Elever Lärare 31 januari
Forum om Nyanlända Elever Skolledare  1 februari
EKB-Dagen    7 februari



Forum om Hederskultur:  21 november 2017

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: 070-7240570

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

www.integrationsforum.se

Forum om Hederskultur arrangeras utav Integrationsforum. 


