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MERANTIS C
MERANTIS – KONFERENCE
Bag projekt Merantis er Spodcast.dk med
journalisterne Lone Michelsen og Jette Friis
O’Bróin, der arbejder med kommunikation
og formidling på flere platforme. Sammen
med en arbejdsgruppe og tilknyttede projektfolk, har Spodcast.dk udviklet og gennemført projektet.
Læs mere på Spodcast.dk og i dokumentationsrapporten på meratis.dk

Projekt Merantis er et formidlingsprojekt,
der har til formål gennem personlige podcast
fortællinger i en diskret app, suppleret af Facebook kampagner, at inspirere voldsramte
kvinder med etnisk minoritetsbaggrund til at
komme videre til et liv uden vold.
Merantis har et tæt samarbejde med organisationer, der hjælper voldsudsatte kvinder.
Merantis samarbejdspartnere har bidraget
med at udvikle og forme projektet – og medvirket til at formidle Merantis app i deres
netværk af voldsudsatte kvinder.

Merantis samarbejdspartnere er LOKK, Maryfonden, Danner, Dansk Kvindesamfund,
Dansk Røde Kors, Kvindehjemmet på Jagtvej,
RED, IKR, Dialog mod Vold, Stop voldmodkvinder.dk – Ligestillingsministeriet, Københavns Politi – Lokal politisektion NordVest,
boligsociale medarbejdere, SSP, forskere m.fl.

Merantis består af tre delprojekter, finansieret af Offerfonden.
Merantis A blev igangsat i juli 2016 og
afsluttet i marts 2017 og består af app med
podcast på farsi, arabisk og dansk, postkort,
små informationskort, hjemmeside, film og
facebookkampagne. Læs mere i Dokumentationsrapport om delprojektet på Merantis.
dk.
Merantis B igangsættes 1.jan 2018 – oktober 2018 og rummer blandt andet 30 podcast på 10 sprog, opdateret hjemmeside,
regionale møder og et udbygget samarbejde
med organisationer på området samt boligsociale medarbejdere.
Merantis C blev sat i gang i foråret 2017 og
er afsluttet 10.december 2017. Delprojektet
rummer en opmærksomhedsskabende kampagne i sociale medier rettet mod fagpersoner, der møder voldsudsatte kvinder og piger
i deres arbejde, en konfrence for 100 fagpersoner den 30.november på Nyborg Strand
samt oplægsholdernes lydfiler og præsentationer samt en webfilm fra konferencen på
Merantis hjemmeside.
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Merantis samarbejdspartnere har på forskellig vis bidraget til konferencen – både i
forberedelserne, som sparringspartnere og
som oplægsholdere.

Da Merantis app, de første 8 podcast, det
grafiske design, hjemmeside, informationsmaterialer, kampagne i de sociale medier og
samarbejdsrelationer var på plads, var det
naturligt at formidle de gode erfaringer til
de medarbejdere, der møder voldsudsatte
etniske minoritetskvinder i deres arbejdsliv.

Forberedelserne til konferencen blev
indledt med et møde i La Oficina, hvor alle
samarbejdspartnerne var inviteret – LOKK,
Maryfonden, Danner, Dansk Kvindesamfund,
Dansk Røde Kors, Kvindehuset på Jagtvej,
RED, IKR, Dialog mod Vold, Stop voldmodkvinder.dk – Ligestillingsministeriet, Københavns Politi – Lokal politisektion NordVest.

Næste step i projektet blev derfor en konference for relevante fagfolk.
Målet for konferencen var at sprede den
nyeste viden omkring vold og alle dens
former samt beskrive social kontrol i etniske
minoritetsfamilier. Herudover ønskede vi at
skabe fokus på de første tegn på vold, så de
medarbejdere, som de voldsudsatte kvinder
og unge piger møder, er godt klædt på. Vi
ønskede også, at konferencedeltagerne fik
et indblik i politiets, SSP og krisecentrenes
arbejde, samt viden om Social- og Ligestillingsministeriets tilbud til medarbejdere og
voldsudsatte.

På mødet blev konferencens målgruppe,
form, lokation, indhold og oplægsholdere
drøftet, og samarbejdspartnerne var enige
om at bidrage med distribution i deres netværk.
Konferencens placering blev på Nyborg
Strand – midt i landet med gode tog-forbindelser, så det var muligt for alle rundt omkring i Danmark at komme til konferencen.
Konferencen blev afholdt den 30.november
kl 9.30-17.15 i et stort lokale med plads til
præcis 100 personer. På bordene lå Merantis booklet, postkort, pastilæsker, program,
deltagerlister med mail-adresser og evalueringsskema til hver deltager samt blok og
kuglepen.

Målgruppen for Merantis projekt C var
fagpersoner fra hele landet, der kommer i
kontakt med voldsramte kvinder i etniske
minoritetsmiljøer – boligsociale medarbejdere i almene boligområder, sagsbehandlere i
kommunerne, medarbejdere på skadestuer,
i sprogskoler, studievejledere i uddannelsessektoren, folkeskole- og gymnasielærere,
politi samt medarbejdere og frivillige på
krisecentre mm.

Programmet blev gennemført med passende
pauser, let servering undervejs, frokost og en
gå-hjem sandwich.

Også i Merantis C var kontakten og samarbejdet med en række organisationer, der til
daglig arbejder med at hjælpe kvinder med
minoritetsbaggrund videre til et liv uden
vold, meget vigtig.
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Den virkelige verden blev meget nærværende, da Sasha, som er en del af Merantis podcast, fortalte sin historie om at være udsat
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og håndterer de forskellige tegn på vold på
bedst mulig vis.
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Dernæst informerede Jane Lykkegaard
Duncker, fuldmægtig i Ligestillingsafdelingen, Udenrigsministeriet, om regeringens handlingsplan “Vold i nære relationer”
samt konkrete aktiviteter for voldsudsatte
og fagfolk. Især havde Jane Lykkegaard fokus på den nydannede paraplyorganisation
”Lev uden vold” og de aktiviteter, som skabes i dette stærke faglige forum – hotline,
hjemmeside, forskning mm.
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Grupperne var fordelt således:

Dette indlæg blev efterfulgt af et oplæg
om politiets indsats, hvor sektionslederen
i København Politi, Riad Tolba, fortalte
om Københavns Politis tilbud og opgaver i
forhold til etniske minoriteter. Efter dette
oplæg var en længere debat om, hvordan
politiet bedst hjælper fagpersoner i kommuner, institutioner mm.

A:

Sundhedspersonale (10 deltagere)

B: 		

Politi og SSP (16 deltagere)

C: 		 C1:
		

Pædagoger, Amles Consult, m.fl.
(13 deltagere)

		 C2:
		

Boligsociale medarbejdere og 		
sociale viceværter (18 deltagere)

		 C3:
		
		

Socialrådgivere og konsulenter,
sagsbehandlere, koordinatorer,
mm. (21 deltagere)

I grupperne blev der lejlighed til at drøfte de
forskellige oplæg, og hvordan det var muligt
at bruge viden og erfaringer konkret i de
forskellige arbejdssituationer.

I sidste del af programmet gik Anita Johnson, direktør for Red Safehouse, i dybden
med social kontrol og fortalte om organisationens indsats i Red Safehouse krisecenter
i forhold til de unge piger, som bliver udsat
for vold og social kontrol i hjemmet.

KONFERENCENS DELTAGERE
Målgruppen var repræsenteret lige så bredt,
som vi havde håbet.
DER VAR TRE STØRRE GRUPPER:
Politifolk og SSP’er
Socialrådgivere
Boligsociale medarbejdere, ejendomsmester
og sociale viceværter.

Oplægget om Red Safehouse blev fulgt op
af et oplæg af Mette Volsing, seniorrådgiver i Dialog mod Vold, Askovfonden, som
beskrev nødvendigheden af, at der er fokus
på hele familien – ikke mindst voldsudøveren, hvis volden skal kommes til livs.

BLANDT ANDRE STØRRE GRUPPER VAR:
Medarbejdere fra krisecentre
Sygeplejersker
Sundhedsplejersker
Familiekonsulenter
Pædagoger

Inden det afsluttende faglige gruppearbejde
kom Helle Mitskov Brynaa, leder af SSP
Teamet i Vejle, med et inspirerende oplæg om, hvordan man som fagpersoner kan
professionalisere det forebyggende arbejde
med udsatte børn, unge og familier med dialogmodeller i det tværfaglige arbejde. Hun
beskrev et meget succesfuldt længerevarende kursusforløb på tværs af sektorer i Vejle.

HERUDOVER DELTOG:
Sekretariatsleder, uddannelseskonsulent,
social koordinatorer, sagsbehandler, børne- og ungemedarbejder, seniorkonsulenter
og -projektledere, kontorchef (sundhed og
trivsel), tosproget koordinator.

Efter oplæggene blev deltagerne opdelt i tre
grupper, A, B og C med hver sin tovholder,
der lagde op til spørgsmål, som grupperne
skulle diskutere.
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Desværre var kun en enkelt folkeskolelærer
repræsenteret blandt deltagerne på konferencen var repræsenteret. Til trods for, at vi
både sendte direkte mails til skoler i 10 udvalgte kommuner samt sendte postkort med
posten til 200 folkeskoler rundt om i landet.
Årsagen til manglen på lærere kan formentligt være dårlig økonomi på skolerne.
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- Politi – skoler og de store politistationer i
de større byer
- Folkeskoler i de 10 udvalgte byer
- Kommuner
- Kommunernes Landsforening,
- Pædagoger – seminarer, BUBL, SL
- Lærere – seminarer, Danmarks
lærerforening

100 deltog i Merantis konferencen. Ambitionen var 150-200 deltagere ved konferencen, heraf 50 frivillige + oplægsholdere.

- Sygeplejersker
- Sundhedsplejersker
- Jordemødre

I den indledende fase udvalgte vi 10 kommuner fordelt rundt omkring i Danmark, som vi
ville fokusere på: Aalborg, Aarhus, Herning,
Kolding, Sønderborg, Odense, Svendborg,
Næstved, København, Helsingør.

- Idrætsklubber
- Fagforeninger for social- og undervisningsområdet
- Voldsforebyggende organisationer
- Ungdomsrådgivninger

Derudover udarbejdede vi en liste med de
forskellige fagområder, som var relevante for
os:

Vi har kontaktet de forskellige grupper gennem mails, telefonopkald, facebookgrupper,
postkort/breve, vores netværk og samarbejdspartnere.

- Boligsociale medarbejdere/beboerrådgivere i almene boligområder
- Boligsociale landsorganisationer AAB Lejerbo KAB

Annoncer med information omkring konferencen er blevet indrykket i henholdsvis
Politiken og MetroXpress.

- SSP – skole, socialmedarbejdere og Politi

Vores hjemmeside www.merantis.dk, har
dannet rammen omkring projektet. Her har
man kunnet finde alle informationer om
konferencen samt tilmeldingsformular, betalingsinformation osv.

- PPR – pædagogisk psykologisk rådgivning
på skoler og i kommuner

Vi har annonceret på facebooksiden Merantis, og har slået opslag op med information
om konferencen. Vi har fået lov at lægge
vores annoncer ind på SSP’s overordnede
FB-side, på pædagogernes og på andre.
Der er sendt pressemeddeleser ud til diverse
fagblade. Landsforeningen af socialpædagoger har bragt pressemeddelelsen. Folkeskolen.dk har haft arrangementet med i deres
arrangementskalender.
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HVAD KOM DER
UD AF
KONFERENCEN?
Med udgangspunkt i anonyme evalueringsskemaer, som 48 personer besvarede, kan vi
konstatere at:
• Der var en generel tilfredshed med konferencen. 45 ud af 48 evalueringsskemaer
havde afkrydset 5 ud af 10 svarende til
tilfreds eller derover.
• Der var en generel god stemning på konferencen.
• Spørgelysten var stor
• Flere ville gerne have mere tid til de enkelte oplæg
• Forskellige oplægsholdere vakte begejstring fra forskellige deltagere
• Flere af deltagerne ønsker konference
næste år.
• Enkelte (politifolk) synes ikke, at konferencen var relevant for dem.
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EFTER
KONFERENCEN
Merantis har i forbindelse med konferencen
udbygget sit netværk væsentligt blandt de
forskellige faggrupper, og der er allerede
arrangereret kaffemøder med flere organisationer. Også den nye organisation Lev uden
vold var meget interesseret i et fremtidigt
samarbejde. Også blandt boligsociale medarbejdere, som oplever vold mod etniske
minoritetskvinder tæt på, var der ønske om
møder og deltagelse i projekt B.

Efter konferencen har vi lagt oplægsholdernes slides op på hjemmesiden, samt en lydfil
for hvert oplæg, så deltagerne og andre
interessenter kan gå ind og lytte til dem.
Derudover er der lavet en lille webfilm for
konferencen, som også er tilgængelig på
hjemmesiden.
Bookletten, som blev produceret specielt til
konferencen, er endvidere tilgængelig på
hjemmesiden.
Vi introducerede dokumentationsrapporten
for Merantis del A på konferencen, og henviste deltagerne til hjemmesiden eller konkret
kontakt.

Oplægsholderne var meget tilfredse med
arrangementet og ser frem til fortsat samarbejde – også i nye Merantis projekter. Det
samme gælder de øvrige samarbejdspartnere.

Der blev ved konferencen lejlighed til at
præsentere Merantis delprojekt B – til deltagernes begejstring.

Udover finansiering fra Offerfonden har
også Michelsen Chokolade sponseret chokoladegaver til oplægsholdere.
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INVITATION

I N V I TAT I ON T I L M E R ANTIS KONF E R E N 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

voldsudøveren skal behandles – hvis voldes
skal standes.

kl.10.35-11.10  Vold mod

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

kl. 14.55-15.20  Hele familien – også

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.

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

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

kl. 11.50-12.30  Frokost

kl. 16.00-16.55  Fagfolk mødes på tværs

kl. 13.05-13.30  “Vold i nære

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

relationer” - regeringens handlingsplan
og konkrete aktiviteter

kl 17.00-17.15  Opsamling,

v/ Jane Lykkegaard Duncker, fuldmægtig i
Ligestillingsafdelingen, Udenrigsministeriet

v/ Lone Michelsen og Jette Friis O’Bróin

kl.12.30-13.00  Tegn på Vold?

Hvad skal vi kigge efter? Og hvorfor ser
vi det ikke? Hvad gør lægerne?
v/ Amneh Hawwa, læge med praksis
i Tingbjerg

afslutning, sandwich

STØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN
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 Konferencen holdes
30. november 2017
kl 9.30 -17.15
Nyborg Strand, Østerøvej 2,
5800 Nyborg
 Tilmeldingsfrist 31. oktober 2017
Konferencegebyr, inkl forplejning 750 kr.
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

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
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PROGRAM

M E R ANTI S KONFEREN C E

FYSISK OG PSYKISK VOLD
I ETNISKE MINORITETSFAMILIER
PROGRAM
kl.9.30-10.00  Registrering og kaffe & morgenmad

kl. 14.00-14.20  Kaffepause

kl.10.00-10.15  Velkomst, præsentation af
program og kort fortælling om Merantis
v/ Lone Michelsen og Jette Friis O’Bróin

14.25-14.50  Hvordan hjælper Red Safehouse
unge piger udsat for social kontrol?
v/ Anita Johnson, direktør Red Safehouse

kl. 10.15-10.35  Hvornår er det vold?
og hvad vold gør ved et menneske...
– om psykisk, fysisk, økonomisk, seksuel vold
v/ Trine Lund Jensen, Sekretariatschef i LOKK

kl. 14.55-15.20  Hele familien – også voldsudøveren skal behandles – hvis voldes skal standes.
v/ Mette Volsing, seniorrådgiver i Dialog
mod Vold, AskovFonden

kl.10.35-11.10  Vold mod kvinder i etniske
minoritetsfamilier
v/ Yvonne Mørck, Ph.d. i antropologi, lektor på RUC

kl. 15.25-15.55  “Hvem styrer 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.
v/ Helle Mitskov Brynaa, Leder af SSP Teamet i Vejle

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. 16.00-16.55  Fagfolk mødes på tværs 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. 11.50-12.30  Frokost
kl.12.30-13.00  Tegn på Vold?
Hvad skal vi kigge efter? Og hvorfor ser vi det ikke?
Hvad gør lægerne?
v/ Amneh Hawwa, læge med praksis i Tingbjerg

kl 17.00-17.15  Opsamling, afslutning, sandwich
v/ Lone Michelsen og Jette Friis O’Bróin

kl. 13.05-13.30  “Vold i nære relationer”
- regeringens handlingsplan og konkrete aktiviteter
v/ Jane Lykkegaard Duncker, fuldmægtig i
Ligestillingsafdelingen, Udenrigsministeriet
kl. 13.35-14.00  Politiet fortæller om tilbud og
opgaver i relation til voldsramte minoritetsfamilier
v/ Riad Tolba, sektionsleder, Københavns Politi

WWW.MERANTIS.DK
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DELTAGERLISTE

M E R A N T I S KO N F E R E N C E 3 0 . N OV E M B E R PÅ N Y B O R G S T R A N D

DE LTAGERLIS TER


Oplægsholdere



Trine Lund Jensen

Sekretariatschef LOKK

Yvonne Mørck

Ph.D. i antropologi,
lektor på RUC

tlj@lokk.dk
ym@ruc.dk

Sasha
Amneh Hawwa

Læge med praksis i
Tingbjerg

amneh.hawwa@live.dk

Gruppe B

Ann-Britt Miller

Politi

John Rathmann

Politi

Lars Lypart

Politi

Kasper Giehm
Madsen

Politi

Sonny Singh

Politi

Gitte Dalskov

Politi

Jane Lykkegaard
Duncker

Fuldmægtig i
Ligestillingsafdelingen,
Udenrigsministeriet

jandun@um.dk

Riad Tolba

Sektionsleder,
Københavns Politi

Jacob Møller
Andersen

Politi

RTO001@politi.dk

Jørgen Vinther
Thomsen

Politi

Anita Johnson

Direktør Red
Safehouse

Mette Volsing

Seniorrådgiver,
Dialog mod Vold,
Askovfonden

QAJ@ishoj.dk

mette.volsing@dialogmodvold.dk
Helle Mitskov
Brynaa



Leder af SSP
Teamet i Vejle

HEMBR@vejle.dk

Gruppe A

Kirstine Christiane
Mamsen

Sundhedsplejerske

kima@haderslev.dk

Lisbet Jensen

Sundhedsplejerske

llj5@toender.dk

Mette Clausen

Sundhedsplejerske

Tina Schmock

Sundhedsplejerske

tisc@fredensborg.dk

Elise Haubjerg
Winther

Sundhedsplejerske

ehw@aarhus.dk

Dorte Schriver
sen@vest.rm.dk

Sygeplejerske

dorthe.schriver.rasmus-

Nina Holm

Sygeplejerske

nina.holm@rsyd.dk

Jette Grøn Menov

Sygeplejerske

jette.lemmeke@rsyd.dk

Julie Thomsen

Sygeplejerske

jbt@redcross.dk

Vivi Koldskov

Sygeplejerske

viko@redcross.dk

Ann-Sofie Lyholm

Psykolog

Jsijo@frederikssund.dk

Jeanne Johansen

Psykolog

alyho@frederikssund.dk

Per Hedeman

Politi

Karsten Risvig

Politi

Niels Karup

Politi

Henrik Schou
Hansen

Politi

Henrik Agerholm
Jensen

Politi

Anders Gylden

Politi

Agim Memisi

Politi

Tina Rath

SSP

ami008@politi.dk

lhl005@politi.dk

tina.rath@koege.dk

Lyt til etniske minoritetskvinders historier
om at komme videre fra et liv med vold på
dansk, farsi og arabisk. Besøg www.merantis.
dk eller download appen ‘Merantis’ i App
Store eller Google Play.
FORTSÆTTES 
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Gruppe C



C1



Hanan

Amles Consult

Selma@amles.dk

Farida

Amles Consult

Selma@amles.dk

Esra

Amles Consult

Selma@amles.dk

Tugba

Amles Consult

Selma@amles.dk

Sanaa

Amles Consult

Selma@amles.dk

Line Vorup
Mortensen

Pædagog

kvh@kvindehjemmet.dk

Heidi Juhl

Pædagog

Sarah Andersen

Pædagog

gth@esbjergkommune.dk

Natascha Rosendal Pædagog
Mona Christiansen Pædagog
Pia Bøjen

Aftenvagt

Vinni Nielsen

Adm. medarbejder

Louise Rosen

Tosproget koordinator



lkros@frederikssund.dk

C2

Helene Oldrup

Specialkonsulent,
koordinator på
vidensområdet, ph.d.

ho@levudenvold.dk

Sara Friis

Boligsocial medarbejder

ssf@vibo.dk

Pernille Seeberg

Boligsocial medarbejder

pse@kab-bolig.dk

Ida Hedegaard
Haddad

Boligsocial medarbejder

ihh@kab-bolig.dk

Liane Wagner

Boligsocial medarbejder

doh@fs-viborg.dk

Ivanna Schou

Boligsocial medarbejder

Anna Holdgaard
Meisner Hansen

Boligsocial medarbejder

Louise Giandrup

Boligsocial medarbejder

Hanne Lundholm

Socialrådgiver

bgra@aarhus.dk

Christina Lehtinen

Socialrådgiver

cle@aarhus.dk

Muna Bergmann
Bruun

Socialrådgiver

cn24219@rk.dk

Mai-Britt Hadberg

Socialrådgiver

Nina Lenander

Socialrådgiver

Line Tange

Socialrådgiver

Joan Hansen

Socialrådgiver

jha@moedrehjaelpen.dk

Susanne Kvist
Mikkelsen

Socialrådgiver

skm@moedrehjaelpen.dk

Susanne Kjær

Socialrådgiver

susanne@klarkurs.dk

Mette Falch Bache Socialrådgiver

mbach@aarhus.dk

Nanna Boysen

nbo@moedrehjaelpen.dk

Socialrådgiver

Shohreh T. Rahmani Familiekonsulent

tara@haderslev.dk

Vibeke Laursen

Familiekonsulent

vila@fredensborg.dk

Pia Hvidsten

Familiekonsulent

pihv@fredensborg.dk

Tove Kildahl

Uddannelseskonsulent

tki@aarhus.dk

Rikke Bohlbro

Social koordinator

Sanne Bergholdt

Social koordinator

Tina Stoumann

Sagsbehandler

May-Britt Kullberg Kontorchef, Sundhed
og Trivsel
Gitte Jakobsen

Boligsocial medarbejder

Majid Kanan

Familie- og beboerrådgiver

mak@vibo.dk

Laila Hammouti

Familie- og beboerrådgiver

lah@vibo.dk

Jytte Tanggaard
Lorentzen

Familierådgiver

c24@sof.kk.dk

Mia Hedlund Fink

Social vicevært

mihf@kab-bolig.dk

Mette Jo Leisner

Social vicevært

mjl@kab-bolig.dk

Louise Skytte

Børne og Unge medarbejder

lsk@kab-bolig.dk

Kevin Lund

Ejendomsmester

kl@aab-43.dk

cn19672@rk.dk
mbk@aarhus.dk

Seniorrådgiver
(Red Barnet)

gij@redbarnet.dk

Seniorkonsulent
(Danner)

amm@danner.dk

Jette Friis O’Broin

Projektleder

jette@merantis.dk

Lone Michelsen

Projektleder

lone@merantis.dk

Anna Marie
Mosekilde

Arrangører

Ann Sofie Carrara Projektmedarbejder

Isabella Launsø

Susanne Mikkelsen Boligsocial projektleder

Bettina Graasbøll



Boligsocial medarbejder

C3

annsofie@merantis.dk

sumi@kab-bolig.dk
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SPØRGSMÅL TIL GRUPPEARBEJDE

MERANTIS KONFERENCE
30. november 2017

Oplæg til faglige workshops
Gruppe 1 – Amneh Hawwa

Medarbejdere indenfor sundhedssektoren
•

Hvordan kan vi blive bedre til at se voldsudsatte kvinder og
unge piger – og hvordan ser vi tegnene? Hvornår skal vi
reagere?

•

Hvad gør vi når vi opdager kvinderne? Hvor henviser vi dem
til? Hvem skal vi informere? Lokalt samarbejde?

•

Er der brug for informationsmaterialer? Hvilke?

•

Kan vi netværke og hjælpe hinanden – hvordan ?

Gruppe 2 – Line Vorup Mortensen

Medarbejdere indenfor det boligsociale og det kommunale område
•

Hvordan kan vi blive bedre til at se voldsudsatte kvinder og
unge piger – og hvordan ser vi tegnene? Hvornår skal vi
reagere? Hvor går grænserne for privatlivets fred?
Erfaringer – gode og dårlige….
Ideer?

•

Hvor henviser vi kvinderne/pigerne til ? Hvad med resten af
familien?
Erfaringer – gode og dårlige….
Ideer?

•

Er der brug for informationsmaterialer? Hvilke?

•

Kan vi netværke og hjælpe hinanden – hvordan ?

Gruppe 3 - Riad Tolba
Politibetjente og SSP’er
•

Udveksling af erfaringer – hvordan hjælper vi bedst indenfor
lovens rammer? Hvad kan vi gøre?

16
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SPØRGSMÅL TIL GRUPPEARBEJDE

•

Er der brug for informationsmaterialer? Hvilke?

•

Kan vi netværke og hjælpe hinanden – hvordan ?
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Merantis

Projekt Merantis er et formidlings
projekt, der gennem personlige
podcastfortællinger i en app in
spirerer voldsramte kvinder med
etnisk minoritetsbaggrund til at
komme videre til et liv uden vold.

1

overdreven social kontrol – og om
hvordan de er kommet videre til et
liv uden vold. Hertil kommer danske
versioner af en arabisk og en farsi
podcast fortælling.

Offerfonden har finansieret projek
tet. Bag projektet er Spodcast.dk med
journalister og kommunikationsråd
givere Lone Michelsen og Jette Friis
O’Brôin samt en arbejdsgruppe, som
med forskellige faglige kompetencer
og funktioner i fællesskab har udvik
let og gennemført projektet.

Et kort resume af fortællingerne
er gengivet i denne booklet, som
er udgivet i anledning af Merantis
konference på Nyborg Strand
30. november 2017 for fagfolk,
som møder voldsudsatte kvinder
og børn i deres dagligdag.

Seks forskellige kvinder fortæller i en
app på dansk, arabisk og farsi deres
historier om at få nok af at leve i et
voldeligt forhold eller i et hjem med
STØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN

2

3

RÅDET FOR OFFERFONDEN

STØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN

RÅDET FOR OFFERFONDEN

AISHA BRØD
UD AF SOCIAL
KONTROL

Den 26-årige Aisha havde
altid være den stille, artige og
forsagte pige både hjemme
og i skolen. Alligevel blev det
hende, der brød med familien
og fik et nyt liv.
Aisha var den midterste i en børne
flok. Hun så, hvordan de store søs
kende fik tærsk, når de gjorde mod
stand overfor den fysiske og psykiske

DOWNLOAD
APP'EN
MERANTIS FRA
APPSTORE ELLER
GOOGLE PLAY
OG LYT TIL
FORTÆLLINGERNE

vold, som herskede i hjemmet.
”Min mor fortalte mig, hvor tyk og
grim jeg var, og hvilken dårlig hustru
jeg ville blive. Jeg blev tvunget til at
skifte til pakistansk tøj, når jeg kom
fra skole. Jeg skulle gøre rent og lave
mad og havde ingen danske venner,
og jeg måtte ikke deltage i sociale ar
rangementer. Døren til vores værelse
og til toilettet blev fjernet, så mine
forældre kunne kontrollere os. Sam
tidig skulle jeg være tolk, når mine

forældre skulle til møde i kommunen,
hos lægen eller i skolen. Jeg har hørt
ting, som ikke er godt for et barn at
høre”, siger Aisha, som nu med hjælp
fra RED Safehouse har forladt famili
en og lever for sig selv i tryghed.
”Selv om jeg altid var artig og ikke
var så udsat for fysisk vold som mine
søskende, føler jeg, at det næsten
gjorde mere ondt at være vidende
til, at mine søskende blev slået, end

4

hvis det havde været mig, det gik ud
over. Min søster kom hjem med noget
materiale om, at man kunne få hjælp.
Og pludselig en dag vidste jeg bare,
at jeg ikke kunne mere og ringede til
RED Safehouse og sagde: ”Jeg kom
mer nu”.
Men jeg savner mine søskende helt
vildt og håber en dag at kunne hjæl
pe dem videre”.

5
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DEN
LANGE
KAMP
15 år tog det for Israah at
komme ud af det voldelige
forhold, som hendes familie
havde tvunget hende ind i.
Det var to familier, der kendte hinan
den, der aftalte, at Israah og hendes
mand skulle have hinanden. Israahs
familie vidste ikke, at den tilkomne
havde en voldelig adfærd, så det var
også dem, der hjalp hende med at
få skilsmisse fra ham. Alligevel skulle
der gå mange år og mange kilometer
mellem Iraq og Danmark skulle tilba

i Irak, ville mine brødre slå ham ihjel,
flygtede jeg alene til Danmark, for at
beskytte alle. I Danmark fik jeg hjælp
først på et asylcenter og så på et
krisecenter. Efter 11 måneder fik jeg
mine børn her op til Danmark”.
Frygten er dog ikke fuldstændig
forsvundet fra Israahs liv.
”Jeg er stadigvæk bange, for en del
af hans familie bor her, og jeg ved
ikke, hvad de vil gøre ved mig, hvis
de finder mig”, siger Israah, som dog
smiler, mens hun fortsætter
”Men jeg har et godt liv sammen
med mine børn her. Vi bor i en god

gelægges, før trygheden kom ind i
Israahs liv.
”Vi boede i Danmark som mand og
kone, og min mand var meget volde
lig både mod mig og mod mine børn.
Jeg var flov over, at han slog os og
sagde ingenting til min familie. På et
tidspunkt rejste vi tilbage til Iraq, og
min familie opdagede, hvordan det
stod til. Min mand havde opholdstil
ladelse i Danmark, det havde børne
ne og jeg ikke. Heldigvis hjalp mine
brødre mig med at få skilsmisse, men
da min mand fortsatte med at slå os

lejlighed. Vi har fred og ro. Vi har det
godt. Jeg går på sprogskole, og mine
børn går alle sammen i skole, og de
har det godt både fagligt og socialt”.
Hvis Israah skal give et godt råd til
andre kvinder, er det, at de skal være
åbne om deres voldelige forhold
”Kvinderne skal vide, at der findes
et godt system og regler, som kan
beskytte alle kvinder her i Danmark.
Så skal de åbne munden og fortælle
det til andre”, siger Israah.

6

7

Q blev slået i årevis, men hun
fik nok, da volden også ramte
børnene.

DA DET
GIK UD
OVER
BØRNENE,
SAGDE Q
STOP

Han havde slået mig, og jeg havde
fundet mig i det i rigtig lang tid. Jeg
havde gjort alt for at beskytte mit
barn, så da det gik ud over ham, vid
ste jeg, at nu var det nok.
Men i vores kultur går man ikke bare
lige fra sin mand. Og jeg var stædig.
Jeg troede jo, at jeg kunne få ham
til at ændre sig”, siger Q.

Q boede sammen med sin mand i
26 år. Den psykiske vold var altid til
stede, men på et tidspunkt begyndte
han at drikke, og når han var fuld,
blev volden også fysisk.
”I starten sagde han til mig, at jeg var
grim og tyk, og at jeg var et værdiløst
menneske og dum”, siger Q.

Q blev indadvendt for at undgå
mandens vrede.
”Jeg begyndte at lægge afstand til
mine veninder, for hvis jeg mødtes
med dem eller snakkede med dem,
ville han skælde mig ud. Så jeg
mistede stille og roligt mig selv hen
ad vejen. Jeg begyndte at miste de
mennesker i mit liv, som betyder
noget for mig. Jeg var meget ensom,
og følte mig alene i verden”, siger Q.

Da Q’s mand udøvede vold mod både
deres dengang 3årige og mod hende
selv, der havde en baby i maven, hav
de hun fået nok og tog afsted.
”Først tog jeg på krisecenter, men jeg
følte mig ikke helt tryg og godt til
pas, så jeg tog i stedet hjem til mine
forældre, der tog imod mig med
åbne arme, selv om de ikke kendte
til volden i mit forhold”, siger Q,
der var flov over, at hun havde valgt
den forkerte mand.

Det er de små ting, som gør mig glad
i dag, fordi jeg kan mærke mig selv.
Der er ikke nogen, som presser mig
mere.
Jeg er rigtig glad for mit arbejde,
og jeg har fået en ny kærlighed i
mit liv. Han er rigtig god ved mig og
mine børn. Han får mig til at føle,
som om jeg er 16 år igen. Jeg lever en
vidunderlig kærlighedshistorie”, siger
Q med et smil.

Hvis Q skal råde andre, som er i
voldelige forhold, er det at sige fra
”Man lever kun én gang. Man
fortjener at leve livet på en ordentlig
måde.

LYT TIL MERANTIS
FORTÆLLINGERNE
PÅ MERANTIS.DK

8

Merantis tilbyder ikke
hjælp og rådgivning til
voldsudsatte kvinder, men
er udelukkende et formid
lingsprojekt og henviser
til de etablerede orga
nisationer på området.
Merantis fungerer der
med som et supplement
til de organisationer og
foreninger, der hjælper
voldsramte kvinder.
Merantis har et rigtig fint
og givende samarbejde
bla. med:

9

DOWNLOAD
APP'EN MERANTIS
FRA APPSTORE
ELLER GOOGLE
PLAY OG LYT TIL
FORTÆLLINGERNE

• LOKK
• Maryfonden
• Stopvoldmodkvinder.dk/Ligestillingsministeriet
• Dialog mod Vold/AskovFonden
• Danner
• Dansk Røde Kors

ELLER

• RED Safehouse
• IKR

LYT TIL MERANTIS
FORTÆLLINGERNE
PÅ MERANTIS.DK

• Dansk Kvindesamfund
• Kvindehuset på Jagtvej
• Københavns Politi – Lokal Politisektion NordVest
• Thuset i Tingbjerg
• FSB Boligsociale medarbejder i Tingbjerg

10

11
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Farideh brød ud af sin egen
familie i Iran for at gifte
sig med den politisk aktive
leder. Desværre viste det sig,
at han både var psykisk syg,
alkoholiker og voldelig.
Farideh fortryder ingenting. Men
set i bagklogskabens ulideligt klare
lys, havde hun forladt sin eksmand
langt tidligere, hvis hun havde
kendt til hans ygdom, havde jeg
stoppet forholdet allerede to år
efter den første voldsepisode, for
hans psykiske sygdom skulle have
været behandlet langt tidligere.
Det havde sparet mine børn og jeg
mange problemer, siger Farideh og
fortsætter:
”Det som har gjort, at mine børn
og jeg er kommet videre, er, at jeg
altid har troet på mig selv, og at
jeg kunne, hvad jeg ville.

•

VOLD
KAN
FOREKOMME
I ALLE
FAMILIER

KO N F E R E N C E

Nu ved jeg, at vold kan ske i enhver
familie, uanset om de er veluddan
nede, rige eller fattige. Det sker i
et hvert samfundslag, og indenfor
enhver nationalitet. Det kan ske for
alle. Men det, der er fælles, er at man
ikke skal acceptere det, og at man
skal søge hjælp,” siger Farideh.

omgang kunne han finde på at kaste
med noget, hvis vi var uenige, men
med tiden blev det spark, og pludse
lig kunne han blive sur og gå i sort.
Når han slog, blev han ved med at slå,
og bagefter kom han med tusindvis
af undskyldninger”.
Farideh blev skilt fra sin mand, som
flyttede tilbage til Iran og ikke lever
længere. Farideh fik en akademisk
uddannelse, som hun ønskede og har
i dag en lederstilling. Hun siger:
”I dag har jeg det fantastisk. Jeg har
min uddannelse, min lederstilling og
min frihed. Jeg løber maraton over
hele verden, ofte sammen med mine
børn. De har ikke bare set mig tale
om at frigøre sig, de har fulgt mig og
set mig komme videre”.

Faridehs eksmand tænkte kun på at
komme tilbage til Iran. I takt med et
øget alkoholforbrug og et anderledes
livssyn og tilgang til Danmark, blev li
vet mere og mere vanskeligt for ham,
”Jeg ville gerne være dansker og en
del af det danske samfund. Jeg ville
gerne studere og tjene mine egne
penge. Både mine børn og jeg skulle
lære sproget. Hans tilgang var, at vi
skulle tilbage til Iran, og at jeg ikke
behøvede at uddanne mig”, siger
Farideh og fortsætter:
”Det var ikke hver dag, at han slog,
men vi havde episoder, hvor han slog
mig og min ældste søn. Vi lærte at
omgås ham, så han ikke blev sur og
slog. Det betød, at vi virkelig skulle
være påpasselige hele tiden. I første
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HAN VILLE SKÆRE
HALSEN OVER
PÅ MINE BØRN

Det var ofte politiet, der hjalp
48-årige Hannah, når hendes
mand slog både hende og
børnene.
Hannah var konstant bange for den
mand, som hun delte bord og seng
og tre børn med. Han slog som en
helt naturlig ting i deres forhold. Og
først da der også kom blod, fattede
Hannah mod og kontaktede politiet.

DOWNLOAD APP'EN
MERANTIS FRA
APPSTORE ELLER
GOOGLE PLAY OG LYT
TIL FORTÆLLINGERNE

”Politiet har altid været flinke til at
hjælpe mig. Jeg var meget bange for
min mand. Jeg vidste ikke, hvad han
kunne finde på. Engang truede han
med at skære halsen over på mine
børn, fordi han ikke ville aflevere
dem, efter vi var blevet skilt. Både
politiet og pressen kom, og den for
færdelige historie endte på forsiden
af Ekstra Bladet. Efter den historie
skuffede kommunen mig, for de tog
mine børn og anbragte dem på bør

nehjem i tre uger, inden jeg kunne få
dem hjem igen”, siger Hannah.
Efter episoden, hvor børnene var i
livsfare, kom Hannahs mand i fæng
sel og fik senere tilhold.
Hannah er i dag uden for mandens
rækkevidde. Han er gift igen, og han
har ikke interesse i at opsøge hende
mere. Børnene er voksne, men har,
efter Hannahs udsagn, taget skade
af den megen vold i deres barndom.
Hun bor sammen med det ene barn,

og en datter har selv været i et volde
ligt forhold.
”Men i dag føler jeg mig stærk. Det
er en anden Hannah, der er kommet
ud af det. Livet er smukt og i dag kan
jeg se venner, gå ture, spise sundt og
være sammen med mine børn. Og så
kan jeg hjælpe andre, som har det
svært. Det gør mig glad at hjælpe”,
siger Hannah.
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DET
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VÆRD
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Da familien begyndte at
tale om ægteskab med
familiemedlemmer fra
Pakistan, tog Selina og
hendes søster skridtet, og
med kommunens hjælp
forlod de familien og
kom ikke tilbage.

gjorde han mod min mor. Hun blødte
engang, fordi han havde slået hende.
Det var forfærdeligt at se, fordi det
var min mor”, siger Selina.

De to søstre havde i ny og næ talt
om, at den måde, de og deres
mor blev behandlet på, ikke var i
orden.
”Det var meget forskelligt, hvor
slemt det var hjemme hos os.
Atmosfæren i vores hjem afhang
af min fars humør. Hvis min mor
gjorde noget, han ikke brød sig
om, eksploderede han og svinede
hende og hendes familie til. Og
hvis min søster og jeg for eksem
pel kom fem minutter for sent
hjem, ville det også gå ud over
min mor”.
”Han kunne godt både slå og
lange et par lussinger eller nive
os og rive os i håret. Det samme
16

Selina fortæller, at hun og hendes
søster forsøgte at tale med deres mor
om at blive skilt fra faren.
”Min mor blev rigtig sur, når vi sagde,
at hun skulle blive skilt. Vores familie
har sagt til hende, at hvis hun bliver
skilt, vil folk vil kigge skævt på hende
og kalde hende for en luder. De vil
ikke kunne forstå, hvorfor hun er
blevet skilt fra sin mand, når hun har
to døtre. Efter vi er kommet væk,
har vi fået breve fra min mor og far,
gennem en veninde. De siger, at de
har fortrudt alt, hvad de har gjort
imod os. Men vi stoler ikke på dem
og frygter, at de vil sende os på op
dragelsesrejse, hvis vi kommer hjem
igen”, siger Selina.

Det var en stor oplevelse for Selina
og hendes søster at komme til RED
Safehouse.
”Der kunne man få hjælp 24/7. Hvis
man havde det virkeligt dårligt,
kunne man snakke med en voksen.
De var hele tiden til rådighed. Og så
lærte vi mange ting og blev klar til
at flytte ud. Vi lærte at lave mad, og
at vaske vores eget tøj. Og jeg kunne
ytre mig, som jeg ville uden at få en
hånd over munden, og uden at der
var én, der pegede fingre af mig, og
sagde, at jeg ikke skulle svare igen.
Der var en pædagog, som jeg blev
rigtig glad for. Ham har jeg stadig
kontakt til”, siger Selina, som i dag
bor i egen lejlighed sammen med
sin søster, hvor de fortsætter deres
uddannelser.
”Det bedste ved opholdsstedet var
fællesskabet og at man bare kunne
være sig selv”.

Selinas søster lagde planerne sammen
med kommunen, som hjalp pigerne
med at flygte og fik dem installeret
på krisecentret RED Safehouse.
17

20

MERANTIS C

•

KO N F E R E N C E

MERANTISKAMPAGNEN
Merantis projektet består af en app
med podcast, en hjemmeside, små
informationskort til diskret uddeling,
store informative postkort samt små
æsker med pebermynte påtrykt infor
mation på arabisk og dansk. Merantis
er også en Facebook side med opslag,
som har fokuseret på det overordnede
tema: Ingen skal leve med vold. I kam
pagnen har annoncering i de sociale
medier været målrettet området 2700
Brønshøj/Tingbjerg, hvor Merantis i
et pilotprojekt har henvendt sig til
forskellige kvindegrupper og uddelt
materialer om projektet.
På Facebook har vi fået den ønske
de massive spredning i området, og
vores mål om at ramme målgruppen
er statistisk set opnået. Vi har samti
dig oplevet mange positive reaktioner
på vores kampagne fra personer med

projektet ”Familien betyder alt”, der
havde arbejdet i flere år med proble
matikken. Vi læste flere bøger om
emnet og mødtes med organisationer
på området.

udenlandske navne – hvilket også er
et succeskriterium.

Vi erfarede, at næsten 50 pct. af de
kvinder, der benytter landets kri
secentre, kommer fra etniske mi
noritetsmiljøer og lever isoleret fra
venner og familie, når de forlader et
voldeligt forhold.

I de ca. 10 uger med Facebookkjam
pagnen, har der været 261 følgere.
Derudover har vi opslået tretten ind
læg, som alle er blevet boostet i 2700
postnummer området. Her har vi
opnået en eksponering på i alt 78.365
personer.

Med vores journalistiske baggrund
valgte vi at fokusere på udvikling af
et formidlingsprojekt, hvor vi i et tæt
samarbejde med etablerede organisa
tioner kunne nå målgruppen gennem
nye medier.

BAGGRUNDEN
FOR PROJEKT MERANTIS
I TVudsendelser og bogudgivelser
henover efteråret og vinteren i 2015
og foråret 2016 var der fokus på kvin
der og unge piger fra etniske mino
ritetsmiljøer, der levede isoleret med
vold og social kontrol.

Med det udgangspunkt interviewede
vi kvinder med etnisk minoritetsbag
grund, der var kommet videre til et
liv uden vold og social kontrol – og
som gennem deres fortællinger i vo
res Merantis podcast kunne inspirere
kvinder til at søge hjælp til at komme
videre i livet.

Vi researchede emnet og kontakte
de blandt andet forskerne bag RUC
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PROJEKTGRUPPE
Projektledelsen består af journalist,
grafiker og kommunikationsrådgiver
Lone Michelsen samt journalist, kom
munikationsrådgiver og underviser
Jette Friis O’Brôin, der i fællesskab
ejer Spodcast.dk.
Herudover har projektgruppen
bestået af:
• Kandidat i kommunikation
med speciale i sociale medier
Ann Sofie Carrara
• Kandidat i Socialvidenskab
og pædagogik med erfaring
i podcastredigering
Markus Eg SchwartzNielsen
• IT udvikler Anders Olsen
• Socialrådgiver med erfaring i
udvikling og implementering af
sociale projekter Susanne Kjær
• Cand. mag i dansk og historie,
master fra CBS samt erfaring i
soc. projektarbejde Erik Schrøder
• Grafisk designer Liselotte Nielsen
19
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EVALUERINGSSKEMA

3 0 . N OV E M B E R PÅ N Y B O R G S T R A N D

MERANTIS KONFERENCE
Vi vil blive glade, hvis I vil bruge 5 min på at svare på nedenstående spørgsmål.
Du kan skrive dit navn, eller du kan være anonym. Det er helt op til dig.

 Hvor har du hørt om Merantis konference?

 Hvad fik du mest ud af på konferencen?

 Er der noget fra konferencen, som du kan tage med hjem og
bruge i din arbejdssituation? Hvad?

 Vil du bruge eller anbefale Merantis app og podcast?

 Har du udbygget dit netværk på konferencen?

 Hvis du skal bedømme værdien af konferencens indhold og anvendelse i dit arbejdsliv på
en skala fra 1-10. Hvad siger du så?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tak for din deltagelse og hjælp med besvarelse
Bedste hilsner
Lone Michelsen og Jette Friis O’Bróin

STØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN

Evaluering-A4.indd 1

27/11/2017 09.50
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HIGHLIGHTS FRA EVALUERINGSSKEMA
HVAD FIK DU MEST UD AF
PÅ KONFERENCEN?

“Jeg synes faktisk, at alt var relevant
– men kunne have brugt 2 fulde dage.
Antropologisk del – rigtig godt, men for
kort tid”

“Det bedste var at møde Sasha og høre
hendes fortælling”

“Det var super spændende. Blev motiveret
til at arbejde og få mere viden på det her
område. Jeg vil læse mere om (selvkontrol).
Forældrenes rolle er meget vigtig”
“Indslaget “Hvem styrer orkesteret?” – Men
generelt et godt, alsidigt og informativt
program”

“Det var godt, at der var så mange
forskellige oplægsholdere, så man fik et
bredt perspektiv på emnet og rart at komme
hjem med brochurer, som kan deles ud”
“Læge Amneh, Sashas historie og
opfordring, Anita … Ja, faktisk det hele”

“Jeg synes at alle oplæg var gode og
relevante. Måske de var lidt korte – men de
var gode”

”Spændende oplæg, som dog var korte,
og mest brugbare som inspiration til at
undersøge emnerne yderligere…..”

“De mange og kvalificerede oplæg. Det er
meget inspirerende at høre på engagerede
mennesker”

“Generelt de forskellige faggruppers
perspektiv og viden om emnet. Vil gerne
fremhæve Amneh Hawwa’s oplæg som
særligt interessant, samt Helle Mitskov”

ER DER NOGET FRA KONFERENCEN,
SOM DU KAN TAGE MED HJEM OG
BRUGE I DIN ARBEJDSSITUATION:

“Alt er relevant i forhold til mit arbejde som
sundhedsplejerske på et asylcenter”

“Ja, absolut. Inspiration til temadage i egen
afdeling, tværfagligt, hvor vi har mange
børnefamilier, hvor vi kan have mere
fokus på vold i familierne. Bevidsthed om
vigtigheden af udbredelsen af viden om
dagens emner, samt mulighederne for at
hjælpe”
“Det kan bruges i mit arbejde – dog ved
jeg det meste i forvejen, da jeg arbejder på
et krisecenter. Rigtig god konference. Det
er altid godt at se tingene i sammenhæng
igen”
“”Hvem styrer orkesteret” Vil være
opmærksom på dette til kommende oplæg i
temadage”

23

MERANTIS C

•

KO N F E R E N C E

HIGHLIGHTS FRA EVALUERINGSSKEMA
VIL DU BRUGE MERANTIS
APP OG PODCAST?

“Overvejelserne omkring æresrelaterede
konflikter, de tidlige tegn, social kontrol,
forskellen. Hvad der måske kan hjælpe,
fokus på efterværn. Forebyggelsen af
kriminalitet – herunder vold”

“Ja. Til at vende det med kollegaer og
bekendte. Har faktisk mange bekendte
familier med døtre, der er i dilemmaer,
og jeg støtter døtrene og snakker med
mødrene”

“Viden om hvad de forskellige faggrupper/
organisationer kan tilbyde. Helle Mitskov’s
syn på forebyggelse er særligt relevant og
interessant”

“Lytte til og bruge som baggrundsviden, jeg
kan give videre, hvis det bliver aktuelt”

“Ja, absolut. Meget god viden”
“Jeg er blevet meget mere obs på fysisk og
psykisk vold”

“Ja, bestemt”
“Jeg vil helt sikkert prøve den først. Det
glæder jeg mig til”

“Ja “Man udfører vold, fordi man kan, og
fordi det virker””
“Ja, meget. Jeg arbejder to steder, og det
ene sted er kontakt med børn og forældre
og det andet job med familien som en
helhed”
“Bekræftelse af, at der er kønsblindhed i
forhold til aktører, som arbejder med etniske
danskere”
“Der var mange konkrete værktøjer med
inspiration til det videre arbejde”
“Bestemt. Det har givet mig stof til
eftertanke, og tanker om udvikling af tiltag i
egen kommune”
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