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FORUM OM HEDERSKULTUR

Årets viktigaste utbildningsdag om hedersnormer och
hedersrelaterat förtryck och våld - 6:e året i rad
25 oktober 2022
Stockholm och digitalt

Talare:

Ur agendan:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktuell lägesbild utav hedersrelaterat förtryck och
våld i Sverige

Nationella kompetensteamet
Talare bekräftas inom kort

Det nya brottet hedersförtryck – vad innebär det i
praktiken och vilka situationer kan utgöra brott?

Nacka kommun
Damla Kesen

Hur långt har man kommit nationellt i Sverige när
det gäller familjearbete i hederskontext och vilka
metoder samt arbetssätt förs fram?

Örebro universitet
Rúna Baianstovu

Vårt utvecklingsprojekt på Familjecentralen för att
förebygga hedersrelaterat våld och förtryck
Vilka rutiner och processer har socialtjänsten för att
handlägga ärenden om utreseförbud
Förebyggande arbete på riktigt – hur man kan
uppnå attitydförändring hos unga killar
Hur arbetar polismyndigheten med hedersrelaterad
brottslighet?
Hur kan man samtala om jämställdhet och
värderingar på ett förtroendeingivande sätt bland
unga killar som lever i hederskontext?
Praktiska exempel på hantering av utreseförbud
samt vilka dilemman som kan uppstå

Speciellt inbjudna talare:

Kommunjurist

Universitetslektor

Gävle kommun
Rodin Hajo
Verksamhetsansvarig Shanazi
Hjältar

Polismyndigheten
Jenny Edin
Processledare hedersrelaterad
brottslighet

Familjecentralen Lindängen
Malmö
Nadja Sjölin
Barnmorska & samordnare

Malmö stad
Josefine Liljequist
Utvecklingsledare &
socialsekreterare Resursteam
Heder

Konferensen vänder sig till:

Polismyndigheten
Jenny Edin
Processledare
hedersrelaterad
brottslighet

Gävle kommun
Örebro universitet
Rúna Baianstovu
Rodin Hajo
Verksamhetsansvarig Universitetslektor

- Socialtjänst
- Skola, kultur & fritid
- Kvinnojour och boenden
- Länsstyrelser
- Vård och elevhälsa
- Integration

För anmälan, www.integrationsforum.se/anmalan eller ring 08-502 351 94

08.15-09.15 Registrering
09.15-09.20 Ordförande öppnar konferensen

gäller familjearbete i hederskontext och vilka metoder
samt arbetssätt förs fram? Varför är detta område en
konfliktpunkt?
•
Hur kan man bedöma om det finns förutsättningar
09.20-10.10 Länsstyrelsen Östergötland
för
förändring hos föräldrarna innan man påbörjar
Nationella kompetensteamets arbete mot
familjearbete?
Vilka rättigheter och skyldigheter bör
hedersförtryck och våld
beaktas i ett demokratiskt samhälle
• Aktuell lägesbild utav hedersrelaterat förtryck och våld i
• Kritiska faktorer när familjearbete har fungerat – konkreta
Sverige
exempel
• Vilka behov har målgruppen som lever i en
hederskontext samt vilket stöd behöver dem?
• Nationella kompetensteamet satsningar för utveckling
av regionala resurscentra

Rúna Baianstovu, Universitetslektor, Örebro universitet

14.50-15.35 Praktikfall

Talare bekräftas inom kort - Nationella kompetensteamet Vårt utvecklingsprojekt på Familjecentralen

10.20-10.50 Förmiddagskaffe

Lindängen för att förebygga hedersrelaterat våld
och förtryck

Sedan 2021 bedriver familjecentralen i bostadsområdet
Lindängen i Malmö utvecklingsprojektet TSI Heder Malmö.
10.50-11.40 Polismyndigheten
Projektet är en satsning som leds av Socialstyrelsen och
Polisens arbete mot hedersrelaterad brottslighet
Skolverket på uppdrag av regeringen, och syftar till
Under de senaste åren har ny lagstiftning trätt i kraft mot att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck med
hedersförtryck och våld. En stark lagstiftning är dock inte hjälp av tidiga samordnade insatser. Med stöd av
tillräcklig för att få effekt i arbetet mot hedersrelaterat våld Resursteam Heder, Malmö Stads specialistverksamhet mot
och förtryck. För detta krävs att de samhällsaktörer som
hedersproblematik, har familjecentralens verksamheter
möter utsatta har rätt kunskap och vet hur de ska agera. (Barnmorskorna Malmö, BVC, Öppna Förskolan och
Anmälningsbenägenheten för hedersrelaterade brott är Föräldrarådgivarna) utvecklat rutiner för hur personalen
låg och mörkertalet är sannolikt stort. Vilka utmaningar
ska upptäcka hedersrelaterad problematik i mötet med
finns det för rättsväsendet och hur kan hedersrelaterade föräldrar och barn, såväl som för hur de ska agera med
ärenden identifieras tidigt så att rätt åtgärder vidtas?
stöd när det sker.
• Vad innebär hedersrelaterad brottslighet? Vilka
• Så samverkar vi för att tidigt upptäcka
situationer kan utgöra brott?
hedersproblematik bland föräldrar och små barn
• Det nya brottet hedersförtryck – vad innebär det?
•
Hur kan de olika yrkesgrupperna samtala med
• Hur arbetar polismyndigheten med hedersrelaterad
besökarna
om hedersnormer utifrån deras respektive
brottslighet?
verksamhet och uppdrag?
• Utvecklingsarbetets utmaningar och vinster
Jenny Edin, Processledare hedersrelaterad brottslighet,
Polismyndigheten
Nadja Hallgren, Barnmorska & samordnare,
Familjecentralen Lindängen
11.40-12.30 Praktikfall
Utreseförbud för att förhindra tvångsäktenskap och Josefine Liljequist, Utvecklingsledare & socialsekreterare
Resursteam Heder, Malmö stad
könsstympning
Varje år när höstterminen drar i gång är det flera
skolbänkar som gapar tomma. På platserna har det suttit 15.35-16.20 Praktikfall
flickor men även pojkar som förts bort och gifts bort under Förebyggande arbete på riktigt – hur du uppnår
attitydförändring hos unga killar
sommarlovet. Nacka kommun var bland dem första
kommunerna i landet som ansökte om utreseförbud sedan Skolan Shanazi Hjältar har existerat en längre tid i olika
former men 2020 drogs det i gång i Gävle som ett led
bestämmelserna om utreseförbud trädde i kraft år 2020.
i kommunens arbete mot hedersrelaterat förtryck och
• Hur och när tillämpar vi bestämmelserna om
våld. Projektet arbetar för att nå en attitydförändring
utreseförbud?
genom att utbilda unga killar som lever i hederskultur
• Vilka rutiner och processer har socialtjänsten för att
till ambassadörer för ett liv fritt från hedersförtryck och
handlägga ärenden om utreseförbud
våld. Ambassadörerna har ett viktigt uppdrag att sprida
kunskap om mänskliga rättigheter och jämställdhet i sina
• Praktiska exempel på hantering av utreseförbud samt
sammanhang, att vara ringar på vattnet och bidra till ett
vilka dilemman som kan uppstå
Gävle fritt från hedersförtryck. Projektet har fått sådant
positivt genomslag i kommunen att verksamheten nu
Damla Kesen, Kommunjurist, Nacka kommun
blivit en bestående del av socialförvaltningen och social
hållbarhet.
12.30-13.20 Lunch

13.20-14.20 Örebro universitet
Familjearbete i hederskontext

• Hur kan man samtala om mänskliga rättigheter,
jämställdhet och värderingar på ett förtroendeingivande
sätt bland unga killar som lever i hederskontext?
• Vilka utmaningar och motstånd kan uppstå i det
attitydförändrande arbetet och hur man kan bemöta
det
• Vårt utbildningsprogram, Shanazi Hjältar, för att sprida
kunskap och skapa dialog om hedersnormer samt
uppnå förändring bland unga killar

Familjearbete och behandling är en omstridd insats i
hederskontext. Det finns nästan ingen forskning i Sverige
om behandling av utövare av hedersrelaterat förtryck
och våld. Familjearbetets vara eller icke vara är en
tydlig konfliktpunkt mellan olika verksamheter som har
olika uppfattningar om familjearbetet överhuvudtaget
bör bedrivas och i så fall hur. Vissa kommuner bedriver
familjearbete enbart i undantagsfall men det är inget som
Rodin Hajo, Verksamhetsansvarig, Gävle kommun
man öppet går ut med.
• Hur långt har man kommit nationellt i Sverige när det

16.20 Ordförande avslutar konferensen
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Forum om Hederskultur
De senaste åren har en rad åtgärder vidtagits inom rättsväsendet för att bekämpa hedersrelaterad brottslighet.
Den 1 juni trädde den nya lagstiftningen mot hedersförtryck i kraft. Den nya brottsbeteckningen innebär en
strängare straffskala för den som med ett hedersmotiv upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person
och där gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet.
Med lagstiftning på plats behöver kommunernas arbete mot hedersförtryck och våld intensifieras och
uppmärksamheten samt kompetensen bland medarbetare som möter barn och unga som lever med
hedersproblematik måste höjas.
För att fortsätta stötta dig i ditt arbete anordnar vi för sjätte året i rad konferensen Forum om Hederskultur 25
oktober i Stockholm. Under konferensen kommer du få den senaste kunskapen om lagstiftningen och hur den
tillämpas, familjearbete i hederskontext och förebyggande arbete som fungerar.

Varför du ska gå på Forum om Hederskultur
• Öka dina kunskaper om hedersrelaterad brottslighet och hur du kan arbeta förebyggande
• Konkreta tips på hur du kan samtala om jämställdhet och värderingar på ett förtroendeingivande sätt för att
uppnå attitydförändring bland unga killar som lever i hederskontext
• Upptäck kritiska faktorer för att familjearbetet ska bli framgångsrikt
• Förbättra dina rutiner och processer inom socialtjänsten för att handlägga ärenden om utreseförbud
• Utforma föräldrastödjande insatser för att förebygga samt upptäcka hedersproblematik hos föräldrar och små
barn
• 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.

För anmälan, www.integrationsforum.se/anmalan eller ring 08-502 351 94
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Datum:

Forum om Hederskultur
25 oktober 2022

Konferensanläggning:

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

Pris

Bokning senast 9 september
Bokning senast 30 september
Bokning efter 30 september

3 sätt att anmäla sig:
Tel:

08-502 351 94

E-post: kundtjanst@integrationsforum.se
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 digitalt?
- Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för mer information och bokning.
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 08-502 351 94

