Event

Eergerelateerd geweld

Event Eergerelateerd Geweld
11 oktober 2018
13.00 tot 16.30 uur 				
(inloop vanaf 12.00 uur met lunch)
Stadhuis Arnhem, Koningstraat 38

zal ons in een plenaire training meer inzicht geven in de interculturele competenties. De interculturele competenties betreffen
een geïntegreerd geheel van kennis, houding en vaardigheden
die jullie nodig hebben om op een adequate manier te kunnen
communiceren en effectieve hulp en zorg te kunnen verlenen aan
cliënten met een andere etnische of culturele achtergrond.

Op donderdag 11 oktober 2018 organiseert Expertise Centrum
Samenleving, samen met de gemeente Arnhem en Veilig Thuis
Gelderland Midden, een event over eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating in land van herkomst. Deze is bedoeld
voor alle professionals die bij (vermoedens van) huiselijk geweld en
kindermishandeling werken volgens de Meldcode: van onderwijs
en politie tot zorg en welzijn. Maar ook zeker de sociale wijkteams
en beleidsmakers zijn van harte uitgenodigd.

Daarnaast zullen we onder meer met het theaterstuk ‘Je eer of je
dochter’ van Halima Yarba en met ervaringsdeskundigen als Fayza
Oum’Hamed jullie inzichten bieden op basis van eigen ervaringen
van wat er bij eergerelateerd geweld aan de hand is en welke
universele thema’s hierbij een rol spelen.

Donderdag
Tijd:
			
Locatie:

Burgemeester Marcouch opent het event!
Sinds 1 september 2017 is Marcouch burgemeester van Arnhem.
Arnhem is in de afgelopen vijftig jaar een pluriforme stad geworden. Tegenwoordig wonen er in Arnhem circa 100 verschillende
nationaliteiten samen.

Verbeter je kennis van eergerelateerd geweld en
huwelijksdwang en werk aan effectieve interventies
Huwelijksdwang, vrijheidsbeperking, verboden relaties,
eerwraak, achterlating, onderdrukking enz. Allemaal termen voor
de complexe thematiek rondom het thema eer en
eergerelateerd geweld.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Per 1 januari 2019 gaat de verbeterde meldcode in en dienen we
te werken met afwegingskaders. Maar wat houdt de verbeterde
meldcode in? En waarom een afwegingskader? Manon Wijnhout
van Veilig Thuis Gelderland Midden neemt je mee in alle
wijzigingen en de handelswijze van Veilig Thuis op het thema
Eergerelateerd Geweld.

Meld je aan!
Het event is geschikt voor alle doelgroepen die werken met de
meldcode. Deelname is gratis, maar er is een maximum aantal
stoelen beschikbaar waardoor aanmelding verplicht is. Dit kan
via http://www.expertisecentrumsamenleving.nl/event-egg
12.00 - 13.00 Netwerklunch

Voor vele professionals is eergerelateerd geweld een boeiend
maar soms ook lastig thema. “Mag ik als professional ingrijpen
in cultuurgebonden familiaire zaken?” Zo ja, hoe dan, en welke
stappen dienen hierbij te worden ondernomen?

13.00 - 13.30 Opening - Burgemeester Ahmed Marcouch

In eergerelateerde zaken kan het om leven en dood gaan.
Een specifieke aanpak is daarom soms letterlijk van levensbelang.
Bayram Varli, oprichter van Expertise Centrum Samenleving,

15.15 - 16.00 Ervaringsdeskundigen aan het woord - FayzaOum’Hamed

13.30 - 13.55 Theatervoorstelling Je eer of je dochter - Halime Yarba
14.00 - 15.00 Plenair: EGG en Cultuursensitief werken-Bayram Varli
15.00 - 15.15 Pauze
16.00 - 16.30 Veilig Thuis - Actuele ontwikkelingen
16.30

Afsluiting

