
En av Sveriges främsta kurser om IS-återvändare och återintegrering i samhället

Enligt Säpo har över hundratalet personer som rest till Syrien för att gå med i jihadistiska våldsbejakande 
organisationer återvänt till Sverige. Man misstänker att siffran kan vara högre och fler väntas återvända. 

Kursen vänder sig till dig som i din tjänst kommer i kontakt med individer som har återvänt från IS 
och andra våldsbejakande organisationer. Under dagen får du redskapen som krävs för att bemöta 
återvändare, motverka religiös radikalisering genom att med hjälp av stödjande och samtal stärka 
motståndskraften samt möjliggöra återintegrering i samhället.

27 NOVEMBER 2019IS-ÅTERVÄNDARE
Kurs

Frågor som avhandlas: 

Kontext, riskfaktorer & radikalisering: 
• Förstå kontexten som extremister och
   återvändande jihadister verkar i 
• Hur ser den antisociala karriären ut för de som
   ingår i våldsbejakande religiösa miljöer?
• Vilka faktorer har betydelse för utträde inom
   våldsbejakande religiösa miljöer?
• Radikaliseringsprocessen – de psykologiska, 
   emotionella, sociala, ideologiska samt teologiska 
   aspekterna

Avradikalisering & återintegration:
 • Initiala bedömningar, eventuell bestraffning
    samt hållbar återintegration 
• Avradikaliseringsprocessen och hur man skapar
   social, psykologisk samt ideologisk
   motståndskraft hos den som återvänder

Praktikfall: 
• Fallet Shamima Begum – förstå komplexiteten
   och utmaningar genom fallet ‘UK Bride’ och
   hennes önskan att återvända från IS i Syrien
• Fallet ‘H’ – ett gott exempel på avradikalisering
   och återintegrering i samhället

Förebyggande och proaktivt arbete: 
• Förutse framtida miljöer där radikalisering och
   extremism etableras 
• Hur du agerar förebyggande och proaktivt i ett
   tidigt skeede 
• Hur du skapar teologisk och ideologisk resistens
   hos riskpersoner 

Alyas Karmani har fått stort erkännande för sina sociala insatser i civilsamhället i Storbritannien. Han 
driver den prisbelönta satsningen STREET UK som har utsetts till ”best practice” i Storbritannien och 
utgjort förebild för satsningar mot religiös radikalisering. 

Alyas är även en framstående föreläsare som har föreläst och utbildat för myndigheter, kommuner 
och rättsväsende inom religiös extremism. Hans senaste uppdrag var för “The Global Coalition against 
Daesh”.

Senaste kursen med Alyas Karmani fick snittbetyget 4,8 av 5,0. Sagt om Alyas:

“En extremt kunnig och inspirerande föreläsare.”
“Alyas helt otrolig! Jag hoppas kunna få se mer av hans föreläsningar!!!!”

“Önskar att det fanns mer tid till Alyas Karmani då hans föredrag berörde viktiga punkter och ger större 
förståelse för helhet.”

Kursledare:
Alyas Karmani 
Imam, psykolog & Phd, 
London Metropolitan University

En av världens främsta experter 
inom religiös extremism

Begränsat antal platser. Anmäl 
dig redan idag för att säkra plats

KURSEN HÅLLS 

PÅ ENGELSKA!
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Kurslokal:
Bonnier Conference Center
Torsgatan 21
Tel till kursanläggningen: 08-33 66 86

Målgrupp:
Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom
socialtjänst, polis, länsstyrelsen, kultur och 
fritid, säkerhet, ideella organisationer och
trossamfund samt andra yrkesverksamma
som möter individer som återvänt från
våldsbejakande religiösa organisationer.

Pedagogik:
Kursen varvar föreläsningar och diskussioner
med reflektionsövningar individuellt och i
grupper. Kursen värdesätter den individuella
reflektionen och den gemensamma dialogen
mellan deltagarna så att ni kan lära av
varandra.

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 
referenser.

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.

Pris Pris

Kurs 4990 kr

Kursavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe 
och dokumentation. OBS! Kursen hålls på engelska. 

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 
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 programmet.

Anmäl dig till kursen:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199 409

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.


