IMH:s Tredagars spetsutbildning om socialtjänstens arbete mot
hedersförtryck
Tidpunkt: maj 2020
Plats: Göteborg
PROGRAM
Dag 1 torsdag 7/5
Hedersproblem och utsatta
A
Hedersförtryckets mekanismer,
bakgrund, orsaker, uttryck,
omfattning och dess
samhällspåverkan
Hedersförtryckets våld jämfört
med annat våld i samhället
B
Hedersförtryckets påverkan på
den enskilde. Att bemöta dem
som behöver stöd och skydd
Dag 2 torsdag 14/5
Tema Arbetet i enskilda ärenden
A
Socialtjänstens arbete med
hedersärenden, uppgifter, lagar,
regler metoder. Ärendeexempel
från fältet med diskussion
B
Bedömning av risk/hot,
skyddsbehov. Att ge skydd och
stöd. Att förändra i familjer

Dag 3 torsdag 28/5
Svåra problem
Samverkan och förebyggande
A
Att arbeta mot könsstympning

B
Om tvångsäktenskap och
socialtjänstens roll för att
förebygga och samverka mot
hedersförtryck

Upplägg
08.30 - 09.00 Samling och morgon fika
09.00 - 09.30 Att lära av Fadime
09.30- 10.30 Föreläsning A
10.30 - 10.45 Paus
10.45 - 12.00 Föreläsning A fortsättning
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Föreläsning C
15.00 - 16.00 Gruppsamtal inklusive fika
16.00
Avslutning
Not; Gruppsamtalen
Gruppsamtalen fokuserar på det som
behandlats i föreläsningar. Samtal sker för
att finna samstämmighet
Upplägg

Studiematerial

Våld i hederns namn

Man vill ju finnas

Stöd mtl i kursmapp
PP bilder

Studiematerial

08.30 - 09.00 Samling och morgon fika
09.00 - 09.30 Misstag vi aldrig får göra
09.30 - 10.30 Föreläsning A
10.30 -10.45 Paus
10.45- 12.00 Föreläsning A fortsättning
12.00-13.00 Lunch
13.30 – 15.00 Föreläsning B
15.00 - 16.00 Gruppsamtal inklusive fika
16,00
Avslutning
Not Gruppsamtal
Problematisering. Bedömningssamtal och
skrivning av skyddsbedömning.
Upplägg

Våld i hederns namn

08.30 - 09.00 Samling och morgon fika
09.00 - 10.30 Föreläsning A
10.30 - 10.45 Paus
10.45 - 12.00 Föreläsning A fortsättning
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Föreläsning B
15.00 - 16.00 Gruppsamtal
16.00
Avslutning
Not Gruppövningen
Problematisering av samverkan.
Förebygga - konkretisera hur?

Särskilt ml om
könsstympning och
tvångsäktenskap

Våga göra skillnad

Stödmtl i kursmapp
PP bilder

Studiematerial

Metodstöd för
samverkan
Våga stå kvar
Stödmtl i kursmapp
PP bilder

Föreläsarna, se medföljande info om utbildningen

Information om utbildningen
” Tre dagar om socialtjänstens arbete mot hedersförtryck ”
Tid och plats
IMH:s tredagars utbildning är en kvalificerad teoretisk utbildning för praktisk handling som syftar till att öka
socialtjänstens förmåga att arbeta med enskilda HRV- ärenden och att samverka och förebygga.
Kursen sker under tre torsdagarna 7/5, 14/5 och 28/5 och genomförs i Irakiska Kulturhusets lokal, Göteborg

Föreläsare
Föreläsare är alltid mycket erfarna och erkänt kunniga personer .De har också praktisk erfarenhet av att arbeta
mot hedersförtryck .Under tidigare tredagars utbildningar har bl.a. följande föreläst: Rasool Awla - forskare om
HRV, Catarina Berndtsson - mångårig chef socialtjänst, fn chef skyddat boende Stadsmissionen/Gbg, Jamila
Said Musse och Eva Hammad - experter i arbete mot könsstympning, ”Lasse-kurator” Johansson- expert på
skolans insatser och förändringsarbete enligt metoden Fem Steg, Mikael Thörn - expert HRV och våld i nära
relationer Jämställdhetsmyndigheten

Detta får varje deltagare
Föreläsningar av några av landets mest erfarna och kunniga i arbetet mot hedersförtryck
Brett studiematerial för praktisk användning i arbetet. Kursmapp med extramaterial från IMH. ( se nedan)
Unika möjligheter till samtal och erfarenhetsutbyte med andra socialarbetare.
Underlag för uppföljningsarbete i egen kommun . Kursintyg.
Lunch, fika och frukt varje dag

Studiematerial som deltagarna förväntas gå igenom under kurstiden
Metod- och kunskapshäften från Nationella Samordnaren för arbetet mot hedersförtryck:
Våld i hederns namn Man vill ju finnas, Våga göra skillnad, Metodstöd för samverkan, Våga stå kvar,
Artikelsamling om könsstympning mm
Extra metod- och kunskapsmaterial från IMH
Ex: Om åldrar och rättigheter, om HBTQ och HRV, Om samverkan skola/socialtjänst, Om förebyggande arbete,
Om familjeförändring, Om skolans arbete mot HRV, Litteratur om och mot hrv mm
Föreläsares PowerPoint material

Om deltagare
Målgrupp
Kursen riktar sig till socialarbetare och andra som i sitt arbete kan komma i kontakt med personer utsatta för
hedersförtryck och brottslighet i hederns namn
OBS För genomförande krävs att minst 20 personer deltar !

Kursanmälan och kursavgift
Anmälan om deltagande ska ske senast den 13 mars 2020
Anmälan sker via mejl till IMH: heder.imh@gmail.com
I anmälan ska anges namn, kommun, arbetsplats
Deltagaravgiften är 5000 kr/person vid 20 deltagare. Vid fler än 30 deltagare - lägre avgift
I beloppet ingår mat: Lunchbuffé, fika, frukt,
Avgiften ska insättas på IMH:s bankgiro direkt då anmäld deltagare får information från IMH om att
kursen genomförs dvs att minst 20 personer har anmält sig.

Frågor
För frågor inför och under kursen kontaktas: ”Lasse-kurator” Johansson/Utbildningssamordnare
Tel 0731 73 00 76
lassej.qrator@outlook.com eller
heder.imh@gmail.com

