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Om kursuskataloget

Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyder årligt en række kurser, temadage og lignende faglige arrangementer med det formål at opkvalificere fagfolk og udbrede viden om samt kendskab til best practice, teorier, værktøjer
og metoder indenfor integrationsområdet. I dette katalog finder du en række arrangementer, som vil klæde fagfolk på til
at kunne arbejde med og forstå forskellige forhold, der relaterer sig til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
Således vil der i løbet af 2020 blive afholdt temadage og kurser om alt fra udvikling af handlings- og beredskabsplaner på
området til dilemmaer forbundet med islamiske vielser og skilsmisser, håndtering af det svære kulturmøde, risikovurderingsværktøjet PATRIARK og meget mere.
Kataloget lanceres årligt, men med halvårlige opdateringer i onlineversionen. For yderligere viden om styrelsens arbejde
henvises til www.uim.dk/siri, hvor der blandt andet findes nyttig viden om særligt sårbare unge og familier, æresrelaterede
konflikter og negativ social kontrol.
Har du spørgsmål til indholdet i kataloget, er du velkommen til at skrive til os på mailadressen kurser.aere@siri.dk.
God fornøjelse med kataloget!
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GRUNDKURSUS

Bliv klædt på til at kunne håndtere
æresrelaterede konflikter i din kommune

På dette grundkursus introduceres deltagerne til teorier og begreber om
æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Deltagerne får desuden
grundlæggende viden om målgruppen og lovgivningen på området, og de vil
blive introduceret til konkrete redskaber samt handlemuligheder i forbindelse med forebyggelse og håndtering af såkaldte æresrelaterede sager. Det
kan for eksempel være sager, hvor forældre overvåger deres børns færden
uden for hjemmet eller på sociale medier, hvor børn frygter for at blive sendt
ud af landet på et ufrivilligt udenlandsophold, sager om tvungen indgåelse
af ægteskab eller sager, hvor ægtefæller nægter deres samlever adgang til
arbejdsmarkedet.
Kurserne giver deltagerne et fælles vidensgrundlag samt et fælles sprog for at
kunne tale om og forstå, hvad der er på spil, og hvordan man som fagperson
kan håndtere konflikterne. Det anbefales altid, at den rekvirerende kommune
tænker disse uddannelsesdage sammen med udviklingen af en handlingsplan
og/eller et beredskab, som udstikker en retning og tydeliggøre, hvor ansvaret
for denne typer sager er forankret i kommunen. De kommuner, som har påbegyndt eller ønsker at påbegynde arbejdet med at udvikle en sådan handlingsplan, har således fortrinsret til disse grundkurser.
Kurset udbydes både som et to-dages grundkursus med fastlagt program
og som særligt tilrettelagte forløb, hvor der i dialog med kommunen sammensættes et program af typisk én dags varighed.
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Målgruppe
Kommunale medarbejdere og
ledere samt andre fagpersoner
i berøring med målgruppen.
Hvor og hvornår
Aftales med rekvirerende
kommune.
Tilmelding
Send mail til kurser.aere@siri.
dk
Det er desuden muligt at
deltage på et webinar om
æresrelaterede konflikter. Ved
interesse send da en mail til
kurser.aere@siri.dk.
Pris
Det er gratis at deltage, men
den rekvirerende kommune
betaler udgifter til lokaler og
forplejning.
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TEMADAG

Bliv klogere på dilemmaer forbundet med
islamiske vielser og skilsmisser

Temadagen sætter fokus på betydningen af islamiske vielser og de dilemmaer,
der kan opstå indenfor nogle islamiske miljøer, når den ene part i ægteskabet
ønsker at få en sådan vielse ophævet. Efter dansk ret har religiøse vielser i sig
selv ikke borgerlig gyldighed. Det betyder, at vielser, der bliver indgået af en
religiøs autoritet uden vielsesbemyndigelse, ikke er juridisk gældende i Danmark. Det kan i sig selv være harmløst at blive religiøst viet, men hvis forholdet går i stykker, kan der opstå udfordringer med at få ægteskabet opløst.
Særligt er kvinden udsat, da de religiøse ægteskabskontrakter indenfor islam
ofte favoriserer manden. Nogle kvinder oplever alvorlige udfordringer og
konflikter, når de har indgået et religiøst ægteskab uden borgelig gyldighed,
som de ønsker at bryde ud af. Det stiller særlige krav til de myndigheder, der
kommer i kontakt med kvinderne. Derudover er der et behov for at oplyse
kvinderne om deres rettigheder og muligheder forud for eller i forbindelse
med, at de ønsker at blive religiøst viet.
Temadagen vil med oplæg fra eksperter præsentere deltagerne for betydningen af islamisk ret samt sharia og vil lægge op til en drøftelse af dilemmaerne
og kvindernes særlige udfordringer, når de i en dansk kontekst ønsker at få
deres ægteskab ophævet. Derudover vil deltagerne blive introduceret for
relevant lovgivning samt for mulighederne for at forebygge æresrelaterede
konflikter og negativ social kontrol.
Læs mere om tid og sted på tilmeldingssitet, hvor du også kan finde et program for arrangementet. Siden opdateres løbende.

Målgruppe
Kommunale medarbejdere og
ledere, konfliktmæglere, familiebehandlere og kvindekrisecentre, derudover lærere
og pædagoger samt andre
fagpersoner i berøring med
målgruppen.
Hvor og hvornår
9. sept., Frederikshavn.
10. sept., Aalborg.
16. sept., Korsør.
17. sept., København.
4. nov., Aarhus.
5. nov., Vejle.
20. jan., Esbjerg.
21. jan., Odense.
Tilmelding
9. sept., Frederikshavn
10. sept., Aalborg
16. sept., Korsør
17. sept., København
4. nov., Aarhus
5. nov., Vejle
20. jan., Esbjerg
21. jan., Odense
Pris
Gratis.
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TEMADAG

Professionelle kulturmøder og tvivl

Hvordan håndterer du det svære kulturmøde, tvivl og eventuelle misforståelser i sager om æresrelaterede konflikter?
Denne øvelsesbaserede temadag klæder dig på til at håndtere kulturmødet
professionelt og med en bevidst tilgang til egne forforståelser, som kan opstå
før, under eller efter mødet med en borger. Dagen vil give dig et indblik i, hvad
der er “på spil” i mødet, og hvad et begreb som kultur nogle gange dækker
over. Som deltager på denne temadag vil du få viden om forskellige perspektiver på kultur, som kan have betydning for og påvirke den måde, vi opfatter og
tilgår andre mennesker. Temadagen klæder dig på til at kunne håndtere sager,
hvor “kultur er på spil”.
På temadagen gennemgår vi eksempler og cases, og du vil blive introduceret
til værktøjer som kulturagrammet og netværkskortet samt den socialøkologiske model. Det er alle værktøjer, som klæder dig på til at arbejde holistisk
og hele vejen rundt om borgeren i relationen til hans/hendes egen kulturforståelse, netværkets betydning m.v. Formålet er at ruste dig som fagperson
til at håndtere tvivl og usikkerhed, som nemt kan opstå, når ens egne livsvilkår, erfaringer og traditioner er forskellig fra den borger, man sidder overfor.
Læs mere om tid og sted på tilmeldingssitet, hvor du også kan finde et program for arrangementet. Siden opdateres løbende.
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Målgruppe
Kommunale medarbejdere og
ledere samt andre fagpersoner
i berøring med målgruppen.
Tilmelding
Ved ønske om en temadag om
professionelle kulturmøder,
kan SIRI kontaktes pr. mail.
Det vil desuden være muligt
at deltage på et webinar om
emnet. Ved interesse send da
en mail til kurser.aere@siri.dk
Pris
Gratis.
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NETVÆRKSMØDE

Få ny viden og del erfaringer om
æresrelaterede konflikter

På netværksmøderne får du kendskab til kommunernes opgave med at forebygge og håndtere æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Du
bliver præsenteret for den nyeste viden på området, ligesom du får mulighed
for at dele gode erfaringer og udfordringer med kollegaer fra andre kommuner.
Netværket henvender sig bredt til kommunale ressourcepersoner på området
samt myndighedsmedarbejdere, der møder æresrelaterede problemstillinger
og negativ social kontrol i deres arbejde. Det gælder både medarbejdere
fra det beskæftigelsesfaglige felt, integrationsområdet, socialforvaltningen,
børne- og ungeområdet, handicapområdet samt borgerservice.
Læs mere om tid og sted på tilmeldingssitet, hvor du også kan finde et program for netværksmøderne. Siden opdateres løbende.
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Målgruppe
Kommunale ressourcepersoner
på området samt myndighedsmedarbejdere, der møder
æresrelaterede problemstillinger og negativ social kontrol
i deres arbejde.
Hvor og hvornår
Datoer bliver meldt ud på uim.
dk efter sommerferien.
Pris
Gratis.
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KURSUS

Bliv uddannet i risikovurderingsværktøjet
PATRIARK

Æresrelaterede konflikter er ofte komplekse, og det kan som fagperson være
vanskeligt at vurdere den aktuelle risiko i sagerne og dermed, hvilken indsats
der er den rette. Hvis man undervurderer risikoen for vold i sagerne, kan det
have alvorlige konsekvenser for borgeren, men en overreaktion kan også være
særdeles indgribende i borgerens liv.
PATRIARK er et evidensbaseret redskab, der anvendes til netop at vurdere
risikoen for æresrelateret vold. PATRIARK er baseret på en manual og hjælper
til at foretage en struktureret faglig vurdering og dermed kvalificere hvilke
tiltag, der bør iværksættes i en sag.
På kurset lærer man at anvende PATRIARK. Det indebærer, at man får viden
om, hvilke informationer man skal indhente og hvordan. Man får redskaber
til at beskrive og vurdere risikofaktorer, som relaterer sig til voldsudøver,
offeret og voldens karakter. Endelig lærer man at opstille risikoscenarier og på
den baggrund formulere anbefalinger til, hvordan de identificerede risici kan
håndteres.
Kurset er en blanding af oplæg og øvelser i at anvende PATRIARK.
Læs mere om tid og sted på tilmeldingssitet, hvor du også kan finde et program for arrangementet. Siden opdateres løbende.
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Målgruppe
Kommunale medarbejdere og
ledere samt andre fagpersoner
i berøring med målgruppen.
NB: Det er en forudsætning, at
du har deltaget i et af styrelsens grundkurser om æresrelaterede konflikter og negativ
social kontrol eller i lignende
kurser hos andre aktører.
Hvor og hvornår
29.-30. sept., Aarhus
27.-28. okt., København
Tilmelding
29-30. sept., Aarhus
27.-28. okt., København
Pris
Gratis.

www.uim.dk

