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Institutet Mot Hedersförtryck(IMH)

” Föreläsarbanken”
Information om kunniga föreläsare, som talar om olika områden med anknytning
till arbetet mot hedersförtryck och för mänskliga rättigheter och jämställdhet
SAMTLIGA FÖRELÄSARE KAN NÅS VIA INSTITUTET MOT HEDERSFÖRTRYCK
Tel 0707 97 76 14 eller via epost: heder.imh@gmail.com
Obs! Olika arvoden gäller. Särskild överenskommelse träffas med varje föreläsare
FÖRELÄSARBANKEN KOMPLETTERAS FORTLÖPANDE
Alla som önskar finnas med i denna föreläsarbank kan höra av sig till IMH !

Information om föreläsare
Awla, Rasool

Föreläser om :

Bredal, Anja

Tvångsäktenskap

Allmänt om hedersförtryck
Hedersförtryckets och våldets orsaker,
Sociolog
mekanismer och uttryck.
Flitigt använd som föreläsare och skribent
Tvångsäktenskap
om hedersförtryck sedan 2002. Kontaktperson för Nätverket Män mot hedersförtryck Barn- och tvångsäktenskap som del av
Hedersförtrycket
(MMHF). Medverkat vid flera statliga
Islam och heder
studier/utredningar om hedersförtryck och
Islams inställning till hedersmord och
könsstympning i Mellan Östern. En av
författarna i boken ”Tusen år av hedersmord” hedersförtryck

Forskare vid ”Institutt for samfunnsforskning”
i Norge. Har ansvarat för flera viktiga
undersökningar och rapporter: T.ex. om
skyddsboende, om tvångsäktenskap och om
unga mäns situation i hedersförtryckande
miljöer

Berndtsson, Catarina
Verksamhetsledare IMH
Under 2004-2012 ledare för Gryning Vårds
enhet för insatser mot hedersrelaterat våld,
med Sveriges största skyddade boende. En av
personerna bakom Grynings ”Manual” för att
bedöma behov av skydd pga hedersrelaterat
våld och förtryck. Även verksam som
utvecklingschef på skyddsboendet
Mannegården

Unga män och hedersrelaterat våld och
förtryck
Arbetet mot tvångsäktenskap och
hedersförtryck i Norge
”Manualen” – för att bedöma behovet av
skydd och stöd
Skyddat boende för dem som utsätts för
hedersförtryck och brott i hederns namn –
verksamheter, innehåll, stöd, skydd,
behandlingsmetoder - erfarenheter av 8 års
arbete med denna utsatta grupp

Hbt-personers situation i hedersförtryckande miljöer i Sverige och
Enhetschef/Homan
Han har byggt upp organisationen ”Homan” i utomlands
Göteborg, som i sitt arbete sätter focus på hbt
frågor i hederskontexter. AB har själv varit
utsatt för hedersförtryck och våld i hederns
namn av närstående

Bibakabadi, Ardeshir

Garis, Izla
Socionom/Flyktingsekreterare
Allmän kunskap om arbetet mot hedersförtryck och familjeförändring enligt ”Fem
Steg”. Särskild kunskap om ungdomars
situation i den assyrisk/syrianska diasporan
Medlem i IMH:s Verksamhetsråd

Ghasemiani Soleyman
Socionom, poet, författare
Skrivit mycket om hedersvåld, Fick Fadimes
Minnes Fonds priset 2006. Jobbar med
hedersfrågor inom socialtjänsten i Angered.
Ordf. för ”Barnen Först” under många år.

Hagberg, Maria
Fn. Utvecklingsledare i kvinnofrid hos
Länsstyrelsen i Örebro län. Tidigare
projektledare i Skåne för Skyddat boende vid
hedersrelaterat våld och förtryck. Magister i
socialt arbete, genus och social ekonomi.
Socialarbetare sedan 1990. Senaste 10 åren:
utbildare och handledare i frågor rörande
bl.a.hbt, våld i nära relationer och
hedersförtryck .Författare och debattör.
Senaste 5 åren arbetat med hedersproblematiken i Sverige, Europa och i Mellanöstern.

Hussein, Iman
HRV- strateg i Gävleborgs län
Arbetar fokuserat med hrv i hela Gävleborgs
län. Ger de våldsutsatta stöd och stötar även
myndighets personer, polis, skola, åklagare,
soc. mm. Medlem i ”Resursteamet” mot hrv i
Gävleborgs län. Har genomgått länsstyrelsen
spetskompetens utbildning om hrv

Assyrier/syrianer och hedersförtryck
Den assyrisk/syrianska gruppens historia,
integration och utveckling. Hedersförtrycket
i den assyrisk/syrianska kontexten

Hedersproblematik i perspektivet av
- Kultur, tradition och religion
- Barns rättigheter.
- Kvinnoförtryck och kontroll av
kvinnors sexualitet.
- Socialtjänstens arbete. Analys och
riskbedömning Hur ska skyddet vara?
Genusbaserat våld och mänskliga
rättigheter, religion och tradition kontra
hedersrelaterat förtryck Specialitet:
Föreställningar om sexualitet och upplysning
samt minoriteters t ex romers hedersrelaterade problematik. MR, CEDAW, DEVAW
och Barnkonventionen
Kan också anordna workshops och
utbildningar kring handböcker, handlingsplaner och manualer. Kan bistå med
kontakter via sitt stora nationella och
internationella nätverk..

Erfarenheter av att stödja utsatta
Hedersproblematiken mekanismer och
uttryck
Lagar och regler i arbetet mot hedersförtryck

Socionom, ungdomskurator
och familjebehandlare
Sedan många år en flitigt använd föreläsare
och rådgivare om olika aspekter av hedersförtrycket. Medverkat i ett flertal statliga
utredningar och andra insatser rörande
hedersförtryck. En av författarna till förändringsmodellen ”Fem Steg”, stor praktisk
erfarenhet av arbete enligt den modellen,
Grundare av ”Institutet Mot Hedersförtryck”
och IMH:s Verksamhetsledare 2011-2014
Medlem i IMH:s Verksamhetsråd

” Fem Steg”
Familjebehandling enl ”Fem Stegs modellen”
i familjer där barn behöver skydd pga
hedersförtryck och våld. Erfarenheter och
principer för metodiskt förändringsarbete
Allmänt om hedersförtryck
Hedersförtryckets och våldets orsaker,
mekanismer och uttryck.
Skolans insatser mot hedersförtryck
Skolans roll och ansvar i arbetet mot
hedersförtryck mot barn och ungdom
Förebyggande arbete
”Det går att förändra” - förebyggande och
andra insatser mot hedersförtryck lönar sig

Nicklas Kelemen

Jämställdhet – en fråga för män

Johansson, Lasse ”kurator”

Etnolog fil. kand. / vice ordf. i Nätverket
mot hedersrelaterat våld
Har varit verksamhetsledare för Rädda
Barnens Dialogprogram (1997-2009) och
samarbetat med olika manliga etniska
organisationer och samfund för att lyfta
frågor om jämställdhet och mansrollen.
Erfarenheter också från Ryssland och Asien.

Kultur, hederskultur och mänskliga
rättigheter
Svensk integrationspolitik möter fenomenet
våld i hederns namn: Konsten "att båda äta
kakan och ha den kvar".

Lindsten, Simone
Ex. jämställdhetsexpert
Djup kunskap om jämställdhet i historisk,
juridisk, praktisk, och politisk synvinkel.
Mycket kunnig vad gäller diskriminering
p.g.a. kön och när det gäller stereotypa
föreställningar om kvinnor och män.
Medlem i IMH:s Verksamhetsråd

Jämställdhet och hedersförtryck
Varför förtryck och förtryck i hederns namn
är ett stort hot mot jämställdheten
Medierna , heder och jämställdhet
Metoder för kritisk granskning av hur medier
behandlar jämställdhet och hedersförtryck

Lumnije Mehmeti

Albaner/kosovoalbaner och hedersrelaterad problematik
- Den albanska/kosovoalbanska
gruppens historiska utveckling,
problematik och kulturella arv, regler
och normer samt integration och
utveckling.
- Hedersproblematiken utifrån en
albansk/kosovoalbansk kontex

Rättsvetare
Allmän kunskap om arbetet mot
hedersrelaterat våld- och förtryck.
Fördjupade kunskaper inom området
mänskliga rättigheter samt särskild
kulturkompetens om
kosovoalbanska/albanska ungdomars
situation i Sverige.
Medlem i IMH:s verksamhetsråd.

Mohammad, Sara
Ordförande för Riksföreningen ” Glöm
Aldrig Pela och Fadime” (GAPF)
SM har stått i ledningen för GAPF sedan
starten. Hon fungerar som rådgivare i
hedersärenden, föreläsare, utbildare mm

Mohammadi - Andersson, Bahareh
Kvinnofridssamordnare
Föreläsare, utbildare, debattör.
En av ledarena för ”Nätverket mot hedersrelaterat
våld” .
”Feministisk muslim” med bl.a. särskild kunskap om
hedersförtrycket i iransk och afghansk kontext

Farwha Nielsen
Minoritetsrådgivare Familjekonsult för
minoriteter i Danmark. Författare och
debattör
Medlem i IMH.s Verksamhetsråd

Flera viktiga aspekter av arbetet mot
hedersförtryck:
- Hedersrelaterat liv våld och mord.
- Att bli kär i ”fel” flicka/pojke.
- Gift mot sin vilja. Vad händer sedan?
- Killar som offer och kvinnor som
hedersvåldsförövare.
- Hedersvåldshotade kvinnor/mammor
i skilsmässoprocessen.
- Hedersvåldshotade kvinnor i
asylprocessen
- Integration och Kulturrelativism.
- Integrationspolitikens Janusansikte.
Hedersrelaterat våld utifrån mänskliga
rättigheter och utifrån en religionsfrihetsdimension.
- Våld i nära relationer
- Kvinnofridsfrågor

Medling i familjer där barn far illa pga
hedersförtryck
Arbetet mot hedersrelaterat våld och
förtryck i Danmark

Skolans insatser mot hedersförtryck
Hur man inom skolans värld kan arbeta och
Gymnasielärare
organisera arbetet mot hedersförtryck samt
Undervisar i religion, svenska, livskunskap
och sex- och samlevnad. Samordnare för sex- hur man identifierar och bemöter utsatta.
HBT och hedersförtryck
och samlevnadsundervisningen på
Hur man kan integrera frågor om
gymnasierna i Göteborg. Arbetade tidigare
hedersförtryck och HBT i undervisningen
under fem år på Länsstyrelsen i Västra
och utifrån detta arbeta normkritiskt och
Götalands län med HBT- och hedersfrågor.
medvetandegörande genom samtal, föreMedlem i IMH:s Verksamhetsråd
läsningar, film och praktiska värderingsövningar.

Charlotte Persson

Åsa Svensson
Socionom/Ungdomskurator
Lång erfarenhet från kurativt arbete på en
ungdomsmottagning. Specialistkunskap
kring hedersrelaterad problematik inom
hälso-och sjukvård för barn/unga. Utvecklat
särskild arbetsmodell inom området. Van
föreläsare och utbildare.
Medlem i IMH:s Ve rksamhetsråd

Ungdomsmottagningars arbete med
hedersproblematik
Metoder att på öppen mottagning inom
hälso- och sjukvården på ett medvetet sätt
möta ungdomar med hedersproblematik
Föreläsning/utbildningen kan med fördel
kompletteras med medverkan av barnmorska
för frågor om anatomi och oskuldsbegreppet.

Sonia Sherefay
Integrationskonsult
Författare till böckerna: “Barnen i våra
Hjärtan” och ”Föräldrar i det mångkulturella Sverige”
Utbildare och handledare i arbete med att
förändra attityder bland vuxna vad gäller
t.ex. synen på jämställdhet, barns rättigheter,
sex- och samlevnad och mänskliga rättigheter. Särskild kunskap om hedersproblematik i olika arabiska kontexter. Erfaren och
uppskattad föreläsare
Medlem i IMH:s Verksamhetsråd

Thörn, Mikael
Socionom, Socialinspektör
I sitt arbete inom Socialstyrelsen skrivit flera
viktiga rapporter om barn som far illa mm.
Tidigare under sitt arbete som 1:e socialsekr. i Angered/Göteborg skapat en särskild
handbok för socialtjänstens arbete med
hedersproblematik. Han är också en av
författarna till ”Fem Steg” – en modell för att
förändra i familjer där barn måste skyddas
pga hedersförtryck och våld. Sedan 2014
sekreterare för den statliga utredningen för en
nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

Turunc, Cenap
Socionom, religionsvetare
Har många års erfarenhet av arbete med
hedersproblematik i socialtjänst och i ideella
organisationer. CB har särskilda erfarenheter
och om arbetet mot hedersförtryck i turkisk
kontext och särskilda kunskaper om olika
religioners roll för hederstänkandet
Medlem i IMH:s Verksamhetsråd

Wikan, Unni
Professor i socialantropologi, forskare.
Författare till bl.a. böckerna ”En fråga om
heder” och ” Om heder”
Medlem i IMH:s Verksamhetsråd

Förändra attityder/värderingar
Metodik för att förändra föräldrars och andra
vuxnas attityder till mänskliga rättigheter,
jämställdhet, barns rättigheter, heder/skam
mm
Skolans insatser mot hedersförtryck
Skolans arbete med hedersproblematik
Heder/skam i den arabiska världen
Hedersproblematik i arabisk kontext i
allmänhet och i Egypten i synnerhet

Socialtjänstens arbete med ärenden där
hedersrelaterat våld och förtryck sker.
Lagstiftning, handläggning, att se, stödja,
skydda och även förebygga.

Hedersförtryckets mekanismer och
uttryck
Hedersproblematiken i turkisk kontext
Religioners roll för hedersförtryck och
våld i hederns namn

Mekanismer och orsaker bakom
hedersförtryck och våld i hederns namn
Vad visar hedersmorden på Fadime, Pela,
Ghazala m.fl?
Hedersproblematiken i Norge - dess
uttryck och samhällets insatser

Obs
kontakt med föreläsarna erhålles via direktkontakt med
var och en eller genom:
Institutet Mot Hedersförtryck(IMH)
0702 97 76 14
heder.imh@gmail.com

