26
nov.
En vecka fri från våld
En föreläsning om sambandet mellan mäns
våld mot kvinnor, våld i nära relationer och
våld mot familjedjur!
”När djur är utsatta är människor i riskzonen; när
människor är utsatta är djur i riskzonen” …
(Se Sambandet)
Nyköpings-, Strängnäs-, Eskilstuna- och Gnesta kommun,
Kvinno- och Tjejjouren Mira och Zonta bjuder tillsammans
med Länsstyrelsen i Södermanland in till en föreläsning om
mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och våld mot
familjedjur. Detta är en satsning i samband med den årligt
återkommande kampanj- och aktivitetsveckan ”En vecka fri
från våld”. Under veckan uppmärksammas vikten av ett
våldsförebyggande arbete för att förebygga mäns och killars
våld.
Dagen anordnas för dig som i din profession eller på fritiden
kommer i kontakt med frågor som rör mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer till exempel
yrkesverksamma inom socialtjänst, veterinära verksamheter,
ideella organisationer m.fl.
Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-isodermanland/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

Plats:

26 november 2019
10:00 – 15:00
(Fika från 09:30)
Biblioteket Culturum
”Olrogsalen”
Hospitalsgatan 4
611 42 Nyköping

Anmälan

Anmälan

Program

Sista anmälningsdag är
14 november 2019
Se baksidan

Hitta dit!

Karta

Frågor

Therese Dolk
Samordnare Mäns våld
mot kvinnor
therese.dolk@lansstyrelsen.se

Datum:
Tid:

Marie Eriksson
Strateg våld i nära relation
marie.eriksson.2@nykoping.se
Varmt välkommen!

lansstyrelsen.se/sodermanland

26
nov.
09:30 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 12:00

Fika
Inledning
Att se sambandet

Carin Holmberg

Carin Holmberg talar om hur sambandet ser ut när det handlar om mäns våld mot kvinnor och våld i
nära relationer. Men också om frågan hur man ska förstå våld rent generellt. Vilken roll spelar
djuren i dessa relationer och hur kan man ge kvinnan/partner stöd och vilket stöd behöver djuren?
12:00 – 13:15

Lunch på egen hand

13:15 – 14:45

Att se sambandet ur barnens perspektiv

Therese Lilliesköld

Therese Lilliesköld fokuserar på sambandet mellan barn och djur och vilka konsekvenser det har för
barn att se sitt djur utsättas för våld. Hur ska man förstå denna relation och vilken betydelse den
faktiskt har.
14:45 – 15:00

Avslutning

15:00

Kaffe/Té med frukt

föreläsare.
Carin Holmberg Fil dr Carin Holmberg, sociolog och föreläsare. Har arbetat med frågor om mäns
våld mot kvinnor och våld i nära relationer i drygt 20 år. Tillsammans med Viveka Enander har hon
skrivit om uppbrottsprocessen och det traumatiska bandet. Just våld mot djur har hon senare
definierat som ett traumatiskt band.

Therese Lilliesköld har en master i antrozoologi. Har arbetat med frågor om relationen och
interaktionen mellan människa och djur. Särskilt har hon fokuserat på relationen mellan barn och
djur i sammanhanget av mäns våld mot kvinnor. Hon är även expert på frågor som handlar om
djursamlande.

Programmet är preliminärt. Reservation för eventuella ändringar.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-isodermanland/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
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En vecka fri från våld i samverkan

