Idéburet i Göteborg
På Arena: Första Lång

DATUM & TID
21/3
15.00 – 16.30
PLATS
Första Långgatan 17 B
Anmäl deltagande
Info@skyddsvarnet.org.

Famna är en intresseorganisation som syftar
till att synliggöra de idéburna och icke vinstsyftande alternativen inom vård och social
omsorg, och som vill bidra till kvalitetsutveckling och lärande i samhället .Famna Väst
är en samverkan mellan organisationens
medlemmar i Göteborgsområdet, som vill
påverka och förbättra förutsättningarna för
idéburen sektor att verka och utvecklas. Seminarieserien ”Idéburet i Göteborg” är en del i
detta arbete.
Vi bjuder dessutom in till ett antal seminarier
varje år för ledare och chefer i våra respektive
organisationer.

Heder och hedersvåld: berättelser,
fakta, fördomar.
Skyddsvärnet i Göteborg planerar att tillsammans med
Göteborgs Räddningsmission att starta ett skyddsboende
för kvinnor. Vi har därför bjudit in Jamila Hussein som
kommer att tala om sin bok Heder och hedersvåld:
berättelser, fakta, fördomar.
Fenomen som tvångsäktenskap, könsstympning och hedersrelaterat våld
har idag blivit en del av den svenska vardagen. I Heder och hedersvåld
sätter Jamila Hussein in dessa fenomen i sitt historiska, sociala och
kulturella sammanhang. Hon förklarar varför det hedersrelaterade våldet
i så stor utsträckning fortfarande praktiseras både i Mellanöstern och
Sverige.
Hon belyser på ett konkret sätt de kulturkrockar som uppstår när
patriarkala hederskulturer konfronteras med föreställningar om
jämställdhet och mäns och kvinnors lika värde. Vilka konsekvenser får
det när männen, traditionellt familjens överhuvud, förlorar sin
maktposition i det nya samhället?
Jamila Hussein har intervjuat gärningsmän i Mellanöstern och
tonårsflickor som drabbats av eller hotats med hedersvåld i Sverige.
Boken avslutas med konkreta rekommendationer på metoder för att på
bästa sätt hjälpa de flickor som hotats med eller drabbats av hedersvåld.
De svårigheter som möter socialtjänst, polis och skolpersonal diskuteras
liksom möjliga vägar att lösa dessa.

Jamilla Hussein
Sociolog och kriminolog, utbildad
vid universitetet i Erbil i Irak och
vid Göteborgs universitet.
Aktiva i Famna Väst är för närvarande:
Bräcke diakoni, Göteborgs Räddningsmission,
Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg, St.Lukas,
Stiftelsen Gyllenkroken, Göteborgs kyrkliga
stadsmission, Neuberghska Bambergerska
Äldreboendet, Vasahemmet och Reningsborg.
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