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Når ære er på spil Susanne Willaume Fabricius Hent PDF Mange kvinder kæmper dagligt for basale
rettigheder, vi her i Danmark tager for givet. Det er friheden til selv at definere, hvad det gode liv er, retten til
at bestemme over egen krop og muligheden for at udfolde sit livs fulde potentiale – på tværs af etnicitet,

religion, seksualitet, alder og baggrund.

Når ære er på spil tilbyder et praksisnært og erfaringsbaseret indblik i socialfagligt arbejde inden for
æresrelaterede konflikter i Danmark. Formålet er at skabe nuancer i et komplekst felt, som medier,

meningsdannere og politikere ofte kommer til at forenkle.

Bogen sætter fokus på kulturelle aspekter af æresrelaterede konflikter, de typiske tankesæt hos unge, forældre
og familie i konflikterne samt definitioner og begreber. Den gennemgår også metodiske greb som

samtaleteknik, risikovurderinger, anbringelser, supervision, tolkesamarbejde og lovstof.

Selv om den langtfra dækker alle afkroge af området, er det forfatterens håb, at læserne – studerende, lærere,
fagpersoner og beslutningstagere – vil få en bedre forståelse af emnet og en større kulturel sensitivitet af at

læse med.
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