I N V I TAT I O N T I L MERANTIS KONFEREN CE
30. NOVEMBER PÅ NYBORG STRAND

FYSISK OG PSYKISK VOLD
I ETNISKE MINORITETSFAMILIER
Hvordan hjælper vi bedst?
Kvinder og unge piger i etniske minoritetsfamilier, der er udsat
for vold og social kontrol, kan være vanskelige at nå – og møder
vi dem alligevel, hvordan hjælper vi så bedst? Hvordan håndterer vi vold og social kontrol? Hvem hjælper de voldsudsatte videre ud af volden? Denne konference er for fagfolk, som møder
voldsudsatte kvinder og børn.

På konferencen kan man høre faglige indlæg om baggrunden
og erfaringerne med vold og social kontrol i etniske minoritetsfamilier.
Der vil også blive lejlighed til at udveksle erfaringer med andre
og få inspiration til at hjælpe de etniske minoritetskvinder og
unge piger videre til et liv uden vold og social kontrol.

MERANTIS KONFERENCE

PROGRAM
kl.9.30-10.00 ! Registrering og kaffe

kl. 13.35-14.00 ! Politiet fortæller om

& morgenmad

tilbud og opgaver i relation til voldsramte
minoritetsfamilier

kl.10.00-10.15 ! Velkomst,

v/ Riad Tolba, sektionsleder, Københavns Politi

præsentation af program og kort
fortælling om Merantis

kl. 14.00-14.20 ! Kaffepause

v/ Lone Michelsen og Jette Friis O’Bróin
14.25-14.50 ! Hvordan hjælper Red Safekl. 10.15-10.35 ! Hvornår er det vold?

house unge piger udsat for social kontrol?

og hvad vold gør ved et menneske...
– om psykisk, fysisk, økonomisk, seksuel
vold

v/ Anita Johnson, direktør Red Safehouse

v/ Trine Lund Jensen, Sekretariatschef i LOKK
kl.10.35-11.10 ! Vold mod

kl. 14.55-15.20 ! Hele familien – også
voldsudøveren skal behandles – hvis voldes
skal standes.

kvinder i etniske minoritetsfamilier

v/ Mette Volsing, seniorrådgiver i Dialog
mod Vold, AskovFonden

v/ Yvonne Mørck,
Ph.d. i antropologi, lektor på RUC

kl. 15.25-15.55 ! “Hvem styrer

kl. 11.10-11.25 ! Debat på

baggrund af Yvonne Mørcks oplæg
kl.11.30-11.50 ! Om at være udsat

for social kontrol. 26-årige Sasha fortæller
om, hvad hun savnede i omgivelserne,
da hun havde det sværest.
kl. 11.50-12.30 ! Frokost

orkestret?”. Hvordan kan man som fagpersoner professionalisere arbejde med udsatte
børn, unge og familier med dialogmodeller i
det tværfaglige arbejde. Erfaringer fra tværfagligt uddannelsesforløb for medarbejdere
og politi i Vejle kommune.

relationer” - regeringens handlingsplan
og konkrete aktiviteter

kl 17.00-17.15 ! Opsamling,

v/ Amneh Hawwa, læge med praksis
i Tingbjerg

v/ Jane Lykkegaard Duncker, fuldmægtig i
Ligestillingsafdelingen, Udenrigsministeriet

STØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN

Du kan læs mere om konferencen
og tilmelde dig på Merantis.dk
Akkreditering
Henvendelse vedrørende akkreditering af
skrivende presse og fotografer på mail til
lone@merantis.dk
Vi glæder os til at se jer
Bedste hilsner
Lone Michelsen og Jette Friis O’Bróin
3126 1562 eller 2122 2060

kl. 16.00-16.55 ! Fagfolk mødes på tværs

kl. 13.05-13.30 ! “Vold i nære

Hvad skal vi kigge efter? Og hvorfor ser
vi det ikke? Hvad gør lægerne?

! Tilmeldingsfrist 20. oktober 2017
Konferencegebyr, inkl forplejning 750 kr.

v/ Helle Mitskov Brynaa, Leder af SSP Teamet i
Vejle

og diskuterer, hvordan faggrupper kan hjælpe voldsramte etniske minoritetskvinder og
unge, der udsættes for social kontrol
A: Pædagogisk personale
B: Sundhedspersonale
C: Politi og medarbejdere fra
kommune og boligområder
D: Andre

kl.12.30-13.00 ! Tegn på Vold?

! Konferencen holdes
30. november 2017
kl 9.30 -17.15
Nyborg Strand, Østerøvej 2,
5800 Nyborg

afslutning, sandwich
v/ Lone Michelsen og Jette Friis O’Bróin

Du kan downloade vores gratis app
MERANTIS med podcastfortællinger
med voldsramte kvinder, der er kommet videre til et liv uden vold, på
dansk, farsi og arabisk via Appstore
og Googleplay eller høre historierne
på hjemmesiden Merantis.dk

WWW.MERANTIS.DK

