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FORUM OM HEDERSKULTUR
Årets viktigaste utbildningsdag om hederskultur och
hedersrelaterat förtryck och våld

24 november 2020, Bonnier Conference Center, Stockholm

Talare och praktikfall:

Ur agendan:

•
•
•
•
•
•
•
•

Senaste kunskapsstödet för att upptäcka och
bedöma hedersrelaterat våld
Framgångsrikt familjebehandlingsarbete mot
hedersproblematik som leder till attitydförändring
Hur skall man agera i det direkta mötet och i
enskilda fallen för att upptäcka det osynliga
hedersförtrycket?
Praktiska arbetssätt och metoder för att diskutera
och förhindra könsstympning av flickor

Jämställdhetsmyndigheten
Mikael Thörn
Senior utredare

Socialstyrelsen
Hanne Martinek
Projektledare kunskapsstöd

Mjölby kommun
Marie Ramstedt
Socialsekreterare

Motiv och drivkrafter till våldsbrott i hederskontext
utifrån förövares perspektiv

Kriminalvården
Lina Grip

Hur planerar och möjliggör man för återförening
mellan den utsatta och familjen utan att göra avkall
på skyddsbehovet för den utsatta?

Utredare forsknings- och
utvärderingsenheten

Utforma kvalitetssäkrade rutiner för hantering av
hedersrelaterade ärenden inom socialtjänsten

Botkyrka kommun
Marie Christou-Kressner

Effektiva samtalsmetoder och tillvägagångssätt för
att uppnå förändringsarbete och utmana tankar,
normer och värderingar kring jämställdhet och
självbestämmande

Socialsekreterare &
familjebehandlare

Samiran Ishak
Socialsekreterare &
familjebehandlare

Simon Branting

Högaktuella talare:

Socialsekreterare &
familjebehandlare

Konferensen vänder sig till:

Botkyrka kommun
Marie ChristouKressner
Socialsekreterare &
familjebehandlare

Jämställdhetsmyndigheten
Mikael Thörn
Senior utredare

Socialstyrelsen
Hanne Martinek
Projektledare
kunskapsstöd

- Socialtjänst
- Skola, kultur & fritid
- HVB och boenden
- Sjukvård och elevhälsa
- Flyktingmottagning
- Polis

För anmälan, www.integrationsforum.se/anmalan eller ring 08-199 409
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08.30-09.25 Registrering
09.25-09.30 Ordförande öppnar konferensen
09.30-10.20 Jämställdhetsmyndigheten
Jämställdhetsmyndighetens arbete mot
hedersförtryck och våld

• Aktuell lägesbild utav hedersrelaterat förtryck och våld
• Hur kan man arbeta förebyggande och stärka unga som
lever med våld och förtryck i hederns namn?
• Praktiska arbetssätt och metoder för att diskutera och
förhindra könsstympning av flickor
Mikael Thörn, Senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten

10.20-10.50 Förmiddagskaffe
10.50-11.50 Socialstyrelsen

Senaste kunskapsstödet för att upptäcka och
bedöma hedersrelaterat våld

Socialstyrelsen tar fram kunskap och metoder för att
förebygga, upptäcka, synliggöra och bekämpa våld i
nära relationer. Ett av myndighetens senaste uppdrag är
att ta fram stöd för socialtjänst och hälso- & sjukvården att
upptäcka och bedöma hedersvåld.
• Nytt bedömningsstöd för hedersrelaterat våld och hur det
kommer att påverka yrkesverksamma inom socialtjänsten
samt hälso- och sjukvården
• Föreslå hur relevant kunskapsstöd kan utvecklas för att
upptäcka och beskriva utsatthet för våld samt bedöma
stödbehov och risken för upprepat våld i hederskontext
• Frågestund
Hanne Martinek, Projektledare, Socialstyrelsen
Hanne Martinek är forskare och leder arbetet på
Socialstyrelsen med att ta fram kunskapsstödet. Arbetet
med att ta fram kunskapsstödet beräknas pågå till hösten
2021 som då skall slutrapporteras till regeringen.

11.50-12.50 Lunch och nätverkande
12.50-13.40 Kriminalvården

Motiv och drivkrafter till våldsbrott i en hederskontext
I en unik studie publicerad i år intervjuas 16 dömda
gärningsmän för våldsbrott med hedersmotiv. Studien
utforskar bland annat attityder och värderingar hos
deltagarna, deras upplevda psykiska hälsa och förmåga
till känsloreglering, samt förövares perspektiv på uppkomst
och vidmakthållande av hedersrelaterat våld.

Målet med studien är att stärka kunskapsbasen som
Kriminalvården behöver för att utveckla insatser riktade
till förövare med hedersrelaterad brottslighet samt även
resultera i fördjupad kunskap som kan bidra till att utveckla
förebyggande åtgärder även för icke-dömda personer.
• Motiv och drivkrafter till våldsbrott i hederskontext
utifrån förövares perspektiv
• Vilka attityder och värderingar kring heder, individens
rättigheter, jämställdhet och sexualitet uttrycker
hedervåldsförövare?
• Vilka förebyggande åtgärder lyfts fram i studien för
att bekämpa hedersvåldet?

Lina Grip, Utredare forsknings- och
utvärderingsenheten, Kriminalvården

13.40-14.10 Eftermiddagskaffe
14.10-15.10 Praktikfall

Framgångsrikt familjebehandlingsarbete mot
hedersproblematik som leder till attitydförändring

Sveriges mest etniskt blandade kommun, Botkyrka,
har lång erfarenhet utav att hantera hedersrelaterat
förtryck och våld. Familjebehandlingsteamet i
Botkyrka har konkreta behandlingsmetoder och
arbetar väldigt processorienterat med familjer
med hedersproblematik. Förändringsarbete tar tid
men genom årens gång har de lyckats återförena
placerade barn och unga med dess familjer
• Så bedriver vi en strukturerad
familjebehandlingsmetod och stödsamtal som även
inkluderar den utsatta under hela processen
• Framgångsrika samtalsmetoder och tillvägagångssätt
för att uppnå förändringsarbete och utmana tankar,
normer och värderingar kring jämställdhet och
självbestämmande
• Så planerar vi och möjliggör för återförening mellan
den utsatta och familjen utan att göra avkall på
skyddsbehovet för den utsatta
Marie Christou-Kressner, Socialsekreterare &
familjebehandlare, Botkyrka kommun
Samiran Ishak, Socialsekreterare & familjebehandlare,
Botkyrka kommun
Simon Branting, Socialsekreterare & familjebehandlare,
Botkyrka kommun

15.10-16.10 Praktikfall

Utforma kvalitetssäkrade rutiner för hantering av
hedersrelaterade ärenden inom socialtjänsten

• Arbetssätt för att hantera akuta samt icke-akuta
hedersrelaterade ärenden
• Hur skall man agera i det direkta mötet och i enskilda
fallen för att upptäcka det osynliga hedersförtrycket?
• Vilka frågor skall man ställa som handläggare
samt vilka signaler, beteenden och kroppsspråk
hos barn och unga kan tyda på att man är utsatt för
hedersrelaterat förtryck och våld
Marie Ramstedt är socionom som med mångårig
erfarenhet av bemötande och arbete med
hedersrelaterade frågor agerar rådgivare för
socialsekreterare som möter utmaningar i sitt arbete.
Hon har tidigare varit verksamhetschef för skyddade
boenden och är en flitig föreläsare som kommer att
ge dig dem metoder och arbetssätt du behöver för
att säkerställa god kvalitativ och säker hantering av
hedersrelaterade ärenden.
Marie Ramstedt, Socialsekreterare, Mjölby kommun

16.10 Ordförande avslutar konferensen
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Andelen unga och kvinnor som är utsatta för hedersförtryck och våld har ökat i samband med coronapandemin
då gymnasieskolor och universitet har haft stängt och isoleringen i samhället har ökat. Flertalet tjej- och
ungdomsjourer ser tydlig ökning av antalet samtal och ärenden i samband med pandemin.
Socialtjänst, skola och andra myndigheter måste höja uppmärksamheten för att upptäcka och hjälpa de som är
utsatta för hedersförtryck och våld eftersom människor tillbringar mer tid i hemmet.
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 fortsatt stötta dig i ditt arbete anordnar vi för fjärde året i rad konferensen Forum om Hederskultur
24 november i Stockholm. Konferensen ger dig den senaste kunskapen, beprövade samtalsmetoder och
kvalitetssäkrade arbetsrutiner du behöver för hantering av akuta ärenden samt åstadkomma förändring i det
långsiktiga arbetet.

Varför du ska gå på Forum om Hederskultur
• Öka dina kunskaper om hedersrelaterat förtryck och våld och hur du kan arbeta i förebyggande syfte
• Lär dig effektiva samtalsmetoder och professionella förhållningssätt för att uppnå attitydförändring i
familjebehandlingsarbetet
• Bli bättre i ditt bemötande och hur du skall agera i det direkta mötet samt utforma kvalitetssäkrade rutiner för
hantering av hedersrelaterad ärenden
• Nätverka, knyt kontakter och utbyt erfarenheter med kollegor och experter från hela landet

Sagt om tidigare Forum om Hederskultur konferenser:
“En konferens av hög toppklass” Trelleborgs kommun
“Att få insyn i andra kommuners verksamheter och hur de jobbar kring HRV ger kraft och inspiration att fortsätta
kämpa i sin egen för att frågan ska få fäste” Botkyrka kommun
“Lärorikt, informativt och inspirerade. Hög professionalitet” Hjo kommun
“Relevanta och givande föreläsare” Borås stad

Om Integrationsforum
Integrationsforum är störst i Sverige på kompetensutveckling inom integration, mångfald, kultur och
flyktingmottagning. Över 3000 deltagare deltar årligen på våra utbildningar.
Vår vision är att genom våra kvalitativa utbildningar, konferenser och kurser hjälpa organisationer med att
hantera samhällsutmaningar, omvärldsbevaka och prestera goda resultat. Vårt syfte och mission är att arbeta för
ökad integration och ett inkluderande samhälle som värdesätter mångfald.
Vår ambition är att alla våra deltagare och samarbetspartners ska vara 100% nöjda och välja att återkomma.
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Datum:

3 sätt att anmäla sig:

Forum om Hederskultur
24 november 2020

Tel:

Konferensanläggning:

E-post: kundtjanst@integrationsforum.se

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm, Tel 08-33 66 86

Pris

Konferens - bokning senast 2 oktober
Konferens - bokning senast 16 oktober
Konferens - bokning efter 16 oktober

08-199409

Webb: www.integrationsforum.se/anmalan

2990 kr
3990 kr
4990 kr

SPARA

2000 KR

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation.
I det fall Integrationsforum ställer in en konferens återbetalas hela det inbetalda beloppet.

- Önskar du delta via webbsändning?
- Mejla mohamed.elmi@integrationsforum.se för mer information

Betalningsvillkor:
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor.

Avbokningsvillkor:
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. 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. Integrationsforum förbehåller sig rätten att byta datum, arrangera digitalt eller att ställa in ett evenemang.
I det fall Integrationsforum ställer in ett evenemang återbetalas hela det inbetalda beloppet. Integrationsforum
reserverar sig för mindre ändringar i form utav talare, lokal, schema och programpunkter i agendan.
Besök https://integrationsforum.se/villkor/ för fullständiga villkor

För anmälan, www.integrationsforum.se/anmalan eller ring 08-199 409

