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1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.
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Sammanfattning
Åtta personer från Kriscentrum för kvinnor gjorde en studieresa till Marrakech i
Marocko 2005-09-21 – 2005-09-26. Syftet med resan var att få fördjupad kunskap
om den muslimska kulturen och inblick i det marockanska samhället samt möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte med kvinnoverksamheter- och kvinnoorganisationer i landet.
Bakgrund
Kriscentrum för kvinnor tar emot många kvinnor från muslimska kulturer. Personalen behövde ökad kunskap om förhållandena i arabiska kulturer för att på bästa sätt
kunna utveckla och anpassa stödet till dessa kvinnor och deras barn på Kriscentrum.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.
Studieresa
Åtta personer från Kriscentrum för kvinnor genomförde en studieresa till Marrakech i Marocko under september 2005. Syftet med studieresan var att deltagarna
skulle få en fördjupad kunskap om det marockanska samhället, en inblick i hur
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människor lever, framför allt hur kvinnors och barns liv ser ut och information om
de förändringar som skett efter införandet av en ny familjelag.
Studieresan omfattade 6 dagar och programmet för studieresan gjordes av en
svensk kvinna som bor stora delar av året i Marrakesh. Hon har grundat den ideella
föreningen Academia Arabesca i vars institut och gästhem kursen ägde rum. Inkvarteringen skedde också där.
Förvaltningens synpunkter
En rapport från studieresan sammanställdes i oktober 2005. Av misstag har rapporten inte redovisats till socialtjänstnämnden tidigare.
Rapporten bifogas, se bilaga 1. Deltagarna var mycket nöjda med resan som gav
dem fördjupade kunskaper och möjlighet till erfarenhetsutbyte med kvinnoorganisationer och kvinnoverksamheter i ett arabiskt land. Detta var värdefullt för personalen, eftersom Kriscentrum för kvinnor tar emot många kvinnor med barn från
muslimska kulturer.
Bilaga:
1. Rapport ”Kriscentrum för kvinnors studieresa till Marocko”.

