Seminaari kunniaväkivallan ehkäisystä perjantaina 7.6
Mielenrauha koulutuspalvelut Oy järjestää kesällä yhden päivän mi;aisen seminaarin Kunniaväkivallan
ehkäisystä. Seminaarin luennoitsijana ja asiantun=jana toimii professori Henrik Belfrage Ruotsista.
Koulutus on suunna;u ensisijaises= sosiaalitoimen (erityises= lastensuojelun), terveydenhuollon ja
sivistystoimen henkilökunnille, mu;a kaikki kiinnostuneet osallistujat otetaan avosylin mukaan.
Koulutuskielenä englan=.

Hinta:
Hinta sisältää:
Ajankohta:
Koulutuspaikka:
Ilmoi;autumiset:

yksityiset toimijat 490 € + alv ja julkiset toimijat 390 € + alv
Patriarch työkalun, siihen lii;yvän tukimateriaalin ja lounaan
07.06.2019 / klo 09.00-16.00
Ravintola Lasipalatsi, Helsinki
heikki.neuvonen@mielenrauha.com / 050 336 2624

Tietoa kunniaväkivallasta
Kunniaan lii(yvä väkivalta vii(aa henkilön psyykkiseen painostukseen tai väkivaltaan 4lanteessa, jossa
kyseistä henkilöä epäillään yhteisöllisten siveysperiaa(eiden loukkaamisesta.
Kunniaan lii(yvä väkivalta lii(yy aja(elutapaan, jonka mukaan kunnia on koko perheen tai suvun yhteinen
asia. Yksilön teot vaiku(avat koko yhteisön kunniaan, jolloin kaikilta odotetaan siveellistä ja 4etyn
seksuaalimoraalin mukaista käy(äytymistä. Kaikki kunnia-aja(eluun lii(yvät erimielisyydet eivät johda
väkivaltaan, vaan monet ris4riita4lanteet kyetään ratkaisemaan rauhanomaises4.
Kunniaan lii(yvän väkivallan erityispiirteet Kunniaan lii(yvä väkivalta ei ole muista lähisuhde- ja
perheväkivallan ilmenemismuodoista erillinen ilmiö. Se voi sisältää piirteitä parisuhdeväkivallasta ja lapsen
kaltoinkohtelusta. Monia väkivallan ehkäisytyössä käytössä olevia keinoja voidaan soveltaa myös kunniaan
lii(yvän väkivallan vastaiseen työhön. Kunniaan lii(yvän väkivallan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, e(ä
väkivallan keskiössä on seksuaalimoraaliin kytkeytyvä maine ja siihen pohjautuva yhteinen kunnia.
Väkivallan tekijöitä voi olla monta, ja he sekä uhrin muu lähipiiri voivat jakaa käsityksen, e(ä väkivalta tai sillä
uhkaaminen on oikeute(ua. Erityispiirteenä on myös, e(ä joku tekijöistä voi olla ulkomailla.
Kunniaan lii(yvä väkivalta on tyypillisimmillään uhrin kontrolloin4a. Kunniaan lii(yvän väkivallan taustalla voi
olla joko pelko kunniasääntöjen loukkaamisesta tai 4lanne, jossa kunniasääntöjä on jo louka(u ja kunnia
palautetaan kunnia(omasta käytöksestä ir4sanoutumalla eli säännön loukkaajaa rankaisemalla. Kunniaan
lii(yvä väkivalta on tyypillisimmillään kontrolloin4a eli rajoi(amista, eristämistä, uhkailua ja pako(amista.
Tämä voi tarkoi(aa esimerkiksi kouluun saa(amista ja koulutusvalintojen, vapaa-ajanvieton ja ystäväpiirin
rajoi(amista. Muun lähisuhde- ja perheväkivallan lailla kunniaan lii(yvä väkivalta voi vakavimmillaan johtaa
kuolemaan.

Henrik Belfrage, professori

Henrik Belfrage toimii kriminologian
professorina Lindköpingin yliopistossa ja
tutkimusjohtajana Vadstenan
oikeuspsykiatrisella klinikalla sekä Bergenin
yliopiston psykologian laitoksella vierailevana
professorina. Belfrage on julkaisut yli 100
4eteellistä ar4kkelia ja toiminut mukana
useiden väkivaltariskin arvioinnissa käyte(ävien
työkalujen kehi(ämisryhmissä. Tunnetuimpia
arvioin4työkaluja ovat mm. HCR-20v3 (Douglas,
Hart, Webster & Belfrage), nykyisin ruotsin
poliisin ja sosiaaliviranomaisten käy(ämä SARA
ja B-SAFER (Kropp, Hart & Belfrage) ja
kunniaväkivallan riskiarvioin4in kehite(y
PATRIARCH (Belfrage, Strand, Ekman &
Hasselborg)
Tieteellisen tutkimuksen lisäksi Belfragella on
runsaas4 käytännönläheistä kokemusta
väkivaltariskien arvioinnista. Ruotsin
rikosseuraamuslaitokselle tehtyjen satojen
arvioin4en lisäksi Belfrage on työskennellyt
läheisessä yhteistyössä poliisin apuna sekä
oikeuslaitoksen asiantun4jana.
Professori Belfrage on Associa4on of European
Threat Assessment Professionals-yhdistyksen
(AETAP) johtoryhmän asiantun4jajäsen sekä
Interna4onal Associa4on of Forensic Mental
Health Services (IAFMHS) yhdistyksen sihteeri.
Professori Belfrage työskentelee viikoi(ain
oikeuspsykiatristen yksiköiden, poliisin,
rikosseuraamusviraston sekä sosiaalitoimen
ammaDlaisten apuna.

PATRIARCH - kunniaväkivallan
riskienarvioin=työkalu
Kunniaväkivaltaan ja kunniaan lii(yvä
henkinen painostus ovat suurempi
ongelma kuin mitä aiemmin on
kuviteltu. Usein ongelman parissa
työskenteleviltä ammaDlaisilta puu(uu
selkeä työkalu mahdollisen riskin
tunnistamiseen ja riskiluokituksen
tekemiseen. Kun väkivaltariski pystytään
selkeäs4 määri(elemään, on uhrin
turvaamiseksi tarvi(avien
toimenpiteiden määri(ely
huoma(avas4 helpompaa. Koulutus
tarjoaa ohjeita riskien tunnistamiseen
sekä mahdollisen uhan käsi(elyyn.
Koulutus käsi(ää vankan teoriaosuuden
sekä käytännön harjoituksia.
Koulutuksen myötä osallistuja pystyy
käy(ämään PATRIARCH kunniaväkivallan riskien
arvioin4työkalua. Kurssin koulu(ajana
toimii professori Henrik Belfrage.

Hinta 390-490 € + alv - ilmoittautumiset heikki.neuvonen@mielenrauha.com

