
Konferansen vil belyse hva som skal til for at 
 endringsagenter kan lykkes i sitt arbeid med 
 holdninger og praksis i berørte miljøer. 

Målgruppe: Kommunalt ansatte, spesialisthelsetjenesten 
og de som bruker endringsagenter som metode i sitt arbeid 
om forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse.

Arrangør: RVTS i samarbeid med Bufdir og Helsedirektoratet

Konferansen er uten avgift. Bindende påmelding. Dersom du har meld deg på, men likevel 
ikke kan komme, gi beskjed innen torsdag 19. september på rvts@helse-bergen.no. Der-
som du ikke gir beskjed vil du bli belastet med et gebyr på 500,-.

Påmelding på rvtsvest.no innen 17. september

Nasjonal konferanse

Forelesere

Farhia Luul Makerow. 
Student i utviklingsstudier 
og Ok-veileder. 

Abdullahi Ibrahim. 
Aktivitetskoordina-
tor i TUSMO. Lærer 
ved Slettebakken 
skole, ICDP trener og 
chairman i Somalisk 
familieråd i Norge.

Anja Bredal. Forsker 
ved NOVA/OsloMet.  
Hun har doktorgrad i 
sosiologi fra Universite-
tet i Oslo.

Abdubasid Ali Mohamed. 
Psykoterapeut. Master NLP 
coaching.  Tidligere for-
stander i Tawfiiq moskeen .

Ane Skjaevestad.
Prosjektleder i Frihets-
teater, scenekunstner, 
dramaturg, kurator, gate-
kunstner og skuespiller

Nina Tanggaard Lome-
land. Spesialrådgiver i 
RVTS sør. Master i Interna-
tional social welfare and 
health policy.

Elisabeth Harnes. 
Spesial konsulent RVTS 
Vest, master i religions-
studier, familie terapeut 
og videreutanning i 
sensorimotorisk psyko-
terapi. 

David Martinez. Leder og 
grunnlegger av Møhlenpris 
idrettslag (MIL). Vernepleier og 
master i samfunnsarbeid. 
Stina Ihle Amankwah. Koor-
dinator i Møhlenpris idrettslag 
og prosjektrådgiver i Minotenk. 
Bachelor i International and 
European Law.

Chiku Ali. Spesial-
konsulent RVTS Vest. 
Cand.mag. i sosial-
antropologi og ICDP- 
trener.

Wohela Haile. Daglig 
leder i Tverrkulturell 
Helseinfo. Master i 
Interasjonal Helse. 

Eilif Nordvang. Klinisk 
sosionom i barne- og 
ungdomspsykiatri og 
tidligere leder for RESAK 
(Regionalt Samisk kom-
petansesenter) Bufetat, 
Finnmark. 

Olav Elgvin. Forsker 
FAFO og doktorgrads-
stipendiat, UIB. 

Kirstin Jagmann.
Spesialrådgiver, klinisk 
helsesøster og familietera-
peut, master i folkehelse-
vitenskap

Minela Kosuta. Rådgiver i 
likestillingssenteret KUN og 
sosiolog.

Morad Aziman Danser, 
koreograf og slampoet.

Endringsagenter 
Begrensninger og muligheter i arbeidet med negativ 
sosial  kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
24. september 2019, Bergen Scandic City

https://www.rvtsvest.no/aktivitet/24-09-19-nasjonal-konferanse-om-endringsagenter-i-bergen/


09.00-09.20 Åpning og innledning 
09.20- 10.00 Endringsteorier i arbeidet med negativ sosial kontroll og TVE i en norsk diasporakontekst v/Olav Elgvin
10.00-10.40 Endringsprosesser i kollektivistiske diasporamiljøer v/Abdibasid Ali Mohamad
10.40-10.55 Pause
10.55 -11.20 Far/datter duett. Dansere fra Kingwings Crew gjør utdrag fra forestillingen «Et Bur uten Gitter» etterfulgt av samtale med 

Morad Aziman
11.20-12.00 Psykisk helse og traumer i arbeidet med negativ sosial kontroll v/Elisabeth Harnes
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.25 Frivillige versus hjelpeapparatets rolle v/Anja Bredal
13.25-13.40 Pause
13.40-14.00 Hvem vil du være? Ane Skjaevestad (Frihetsteater), Minela Kosuta (KUN) og Nina Tanggaard Lomeland (RVTS Sør)
14.00-14.15 Pause

14.15-15.00 PARALLELLE SESJONER
«RVTS Vests endringsagentsopplæring 
mot kjønnslemlestelse» Endringsagenter i 
forhold til tabubelagte og vanskelige tema 
v/Chiku Ali

«En kulturblind endringsagent er en farlig 
endrings agent» Om viktigheten av å kjenne til 
det samfunnet man skal arbeide i. Med utgang-
spunkt i endrings arbeid i samisk kontekst 
v/ Eilif Nordvang

«TUSMO UNG`s Juniormentorutdanning 
mot negativ sosial kontroll» Hvordan pro-
motere endringsprosesser og styrking av 
identitet og tilhørighet blant minoritet-
sungdom? v/Abdullahi Ibrahim

15.00 -15.15 Pause
15.15-16.00 PARALLELLE SESJONER

«Buddies for Change i Møhlenpris idrettslag 
(MIL)» Juniormentorutdanning mot negativ 
sosial kontroll og tvangsekteskap v/David 
Martinez og Stina Ihle Amankwah

«En koordinators og OK-veileders erfaringer» 
OK-prosjekt i samarbeid med RVTS Sør 
v /Wolela Haile og Farhia Luul Makerow

«E-læring og filmer i opplæringen om negativ 
sosial kontroll og tvangsekteskap»  
v/Kirstin Jagmann

16.15- 16.30 Oppsummering i plenum 

Program


