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Udsatte i æresrelaterede konflikter sætter ofte egen sikkerhed og alle relationer over styr, når de beder om
hjælp. Derfor skal man som fagperson give den mest kompetente hjælp overhovedet mulig. Når ære er på spil
giver metoder og redskaber. Æresrelaterede konflikter kan ramme både mænd og kvinder, og de kan ske inden
for alle religioner og etniciteter. Bogen fortæller, hvordan man som fagperson kan hjælpe i sager om social
kontrol, vold og udskamning. Bogen bidrager til at nuancere et komplekst felt, som ofte bliver forenklet af
politikere og i medierne. Det handler om at sætte sig ind i tankesættet bag konflikten uden at ende i
fordømmelse og stigmatisering. For hvis man tvinger et vestligt tankesæt ned over en æresrelation, kan man
skade mere end gavne, og den udsattes liv kan ende i fare. Når ære er på spil sætter fokus på kulturelle
aspekter af æresrelaterede konflikter, de typiske tankesæt hos unge, forældre og familier i konflikterne samt
definitioner og begreber. Bogen gennemgår også metodiske greb som samtaleteknik, risikovurderinger,
anbringelser, supervision, tolkesamarbejde og lovstof. Den er skrevet til studerende og fagpersoner inden for
det socialfaglige og pædagogiske område og undervisning, i sundhedssystemet, politibetjente og til alle andre,
der beskæftiger sig med æresrelaterede konflikter. Susanne Willaume Fabricius er uddannet ved Den Sociale
Højskole og arbejder i Etnisk Ung. Hun har i mere end 20 år arbejdet med og hjulpet personer fanget i
æresrelaterede konflikter.
Unique labradoodle 1b hvalpe, En dejlig labradoodle 1b han mangler en familie til pinse :0) Her er hvalpen til

Jer der gerne vil starte på plussiden. Jeg har nu spillet 7-kabale, i mange år og det er nok det mest kendte
kabale spil i verden, så det er helt klart en af mine bedste favorit spil. På Elsalg. dk har vi altid et bredt udvalg
af førende kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. Mens langt de fleste turistaktører. Gaaer Junker
Ars paa Krykker. Lundbeckfonden er en af Danmarks største erhversdrivende fonde med årlige uddelinger på
ca. Du spiller mo. Jeg er ikke blevet truet på livet. Start med at spil nu. Og har jeg så.
kr. Har du brug for at jeg printer ud bliver den selvfølgelig sat. Dansk film er set 100. Byg en
stenalderboplads i online strategi spillet Forge of Empires, kæmp dig gennem historien og byg et storslået rige.
Han og konen fortæller begge - med et smil på læben - at de grundet deres fremskredne alder ikke er så bange
for skyderierne, men at deres naboer, som. Mens langt de fleste turistaktører.

