
Det vi ikke snakker om
Dagskonferanse om kultursensitiv 
selvmordsforebygging og sorgstøtte

6. februar 2020, Radisson SAS Hotel Bryggen, Bergen

Bekreftede forelesere:

Mange selvmordsnære er redde for å fortelle om selvmordstanker. De kan være  bekymret  for å bli 
møtt med fordømmelse og kollektiv skam. Den psykiske belastningen øker når man i tillegg befinner 
seg i et nytt og fremmed land, og har reduserte mulig heter til å formidle tanker og følelser på sitt 
eget emosjonelle språk.

På denne dagskonferansen vil vi sette fokus på selvmordsforebygging i et kultursensitivt perspektiv.

Målgruppe er alle som ønsker å vite mer om kultursensitiv selvmordsforebygging og sorgstøtte, 
enten som fagperson, student eller privatperson.

LEVE Hordaland arrangerer konferansen i sam -
arbeid med RVTS Vest og RKBU Vest (NORCE)

Flere etniske minoriteter i Norge 
kommer fra land der selvmord er 
sterkt fordømt og tabuisert grunnet 
kulturelle og religiøse forestillinger. 

Chiku Ali
Spesialkonsulent, 
RVTS Vest

Hina Lie Qazi-Aarud
Foredragsholder, deler 
en personlig historie 
knyttet til selvmord og 
æresrelatert vold

Alyas Karmani
Imam og psykolog

Nora Wiium
Førsteamanuensis, 
Institutt for samfunns
psykologi, UIB

Anne Silviken
Psykologspesialist og Phd., 
SANKS (Samisk nasjonal 
kompetansetjeneste – psy-
kisk helsevern og rus)

Konferansier:
Ingvild Kjørrefjord
Medlem i LEVE sentralstyre

På konferansen blir det også paneldebatt med 
ledere fra ulike religiøse miljøer i Hordaland. 

Tema: Hvordan ser ulike religioner på selv-
mord og sorgstøtte ved selvmord? 

Se program og praktisk informasjon på 
neste side.



Program
09.00 – 09.15 Musikalsk innslag + åpning v/ Elisabeth Braut, fylkesleder i LEVE Horda-

land
09.15 – 10.10 Sorgstøtte ved selvmord i Tanzania/Afrika Chiku Ali
10.10 – 10.30 Pause
10.30 – 11.15 Depresjon i ikke-vestlige kulturer: Hvordan takler de det? Nora Wiium
11.15 – 12.00 Samisk forståelse av selvmord og sorgstøtte Anne Silviken
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.50 En personlig historie om selvmord og æresvold 

Hina Lie QaziAarud
13.50 – 14.40 Tabu, skam og skyld knyttet til selvmord Alyas Karmani
14.40 – 15.00 Pause
15.00 – 16.15 Paneldebatt : Hvordan ser ulike religioner på selvmord og sorgstøtte 

ved selvmord? Representanter fra ulike religiøse miljøer i Hordaland; 
Protestantismen, katolisismen, russiskortodoks, etiopiskortodoks, islam, 
buddhismen.
Debattleder: Elisabeth Harnes, RVTS Vest

LEVE Hordaland arrangerer konferansen i sam -
arbeid med RVTS Vest og RKBU Vest (NORCE)

Med forbehold om at det kan komme endringer i programmet.

Praktisk informasjon

Avgift: 300, (inkluderer kurset, lunsj og evt. kursmateriell)
Påmeldingsfrist: 23. januar 2020. 
Ved avmelding etter denne dato blir ikke kursavgiften refundert.
Påmelding via denne adresse: https://www.deltager.no/060220_LEVEdagskonferanse

https://www.deltager.no/060220_LEVEdagskonferanse#init
https://www.deltager.no/060220_LEVEdagskonferanse

