
Våldsförebyggande arbete
Ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen Skåne

Nyhet: Telefonlinje för våldsutövare
Den 4 februari, öppnade telefonlinjen Välj att sluta i syfte att hjälpa personer som vill sluta
utöva våld i nära relationer. Telefonlinjen är att samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm
och Skåne samt Manscentrum i Stockholm.

Via telefonlinjen Välj att sluta kan uppringaren få stöd i stunden, men också motivation och
vägledning till att söka vidare hjälp och behandling hos verksamheter i sin kommun.

– Med en telefonlinje skapar vi en gemensam ingång för alla i Skåne och Stockholms län som
vill ha hjälp med att hantera sitt våldsamma beteende, säger Katarina Tümer, Länsstyrelsen
Skåne.

Telefontiderna är vardagar 09.30‐16.00

Du som yrkesverksam kan beställa material för att sprida information om telefonlinjen.
Läs mer här.

Kampanj mot våld i ungas nära relationer
I februari 2019 öppnade sajten ungarelationer.se, en nationell stöd‐ och kunskapsplattform för
att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga mellan 15–20 år vända sig oavsett
om de blir utsatta för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till våldsutsatt
och/eller utövare.

Svartsjuka är inte romantiskt är en nationell kampanj vars syfte är att uppmärksamma och
synliggöra våld i ungas partnerrelationer. Jämställdhetsmyndigheten, tillsammans med
länsstyrelserna och ungarelationer.se, står bakom kampanjen som pågår under februari och
mars månad.

Läs mer om kampanjen och beställ kampanjmaterial här.

Konferens: Kraft och kunskap
Skånes jämställdhetsstrategi firar två år, med
seminarier och mingel på Panora i Malmö
den 7 mars.

Professor Jeff Hearn kommer att föreläsa
om maskulinitet och våld, och vi får ta del av
hur kriscentrum i Lund arbetar behandlande
med våldsutövare.

Ta del av programmet och anmäl dig här

Framgångsfaktorer i det
våldsförebyggande arbetet
Jämställdhetsmyndigheten har gett ut en ny
publikation som sammanfattar
framgångsfaktorer i det nordiska
våldsförebyggande arbetet med pojkar och
män. Publikationen är en dokumentation av
den nordiska konferensen ICMEO. Du kan
läsa broschyren här.

Fortsatt uppdrag att
motverka mäns våld mot
kvinnor
I länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019
framgår att länsstyrelserna får fortsatt
uppdrag att förebygga och bekämpa mäns
våld mot kvinnor. Vår roll är att stödja och
skapa förutsättningar för att Skåne län ska
uppnå intentionerna i den nationella
strategin.

Läs mer om vårt arbete här

Viktiga länkar och material

Webbkurs om våld

NCK, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna har tagit fram
en introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och
våld i nära relationer.

NCK:s webbstöd

Nationellt centrum för kvinnofrid har webbstöd för
både vården och kommuner. Där kan du hitta goda
exempel, instruktionsvideor, riktlinjer och forskning om
våld.

Hedersförtryck.se

En informationssida med resurser om hedersrelaterat
våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland driver
även en stödtelefon där yrkesverksamma kan få råd
och konsultation om man träffar utsatta.

Kontaktuppgifter
Här kan du kontakta oss som arbetar med Länsstyrelsens uppdrag om att förebygga och
motverka mäns våld mot kvinnor.

Frida Darj
frida.darj@lansstyrelsen.se
010‐224 12 19

Hanna Hansson
hanna.hansson@lansstyrelsen.se
010‐224 12 89

Therese Olin
therese.olin@lansstyrelsen.se
010‐224 16 50

Katarina Tümer
katarina.tumer@lansstyrelsen.se
010‐224 16 81
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om maskulinitet och våld, och vi får ta del av
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den nordiska konferensen ICMEO. Du kan
läsa broschyren här.

Fortsatt uppdrag att
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utöva våld i nära relationer. Telefonlinjen är att samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm
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Via telefonlinjen Välj att sluta kan uppringaren få stöd i stunden, men också motivation och
vägledning till att söka vidare hjälp och behandling hos verksamheter i sin kommun.

– Med en telefonlinje skapar vi en gemensam ingång för alla i Skåne och Stockholms län som
vill ha hjälp med att hantera sitt våldsamma beteende, säger Katarina Tümer, Länsstyrelsen
Skåne.

Telefontiderna är vardagar 09.30‐16.00

Du som yrkesverksam kan beställa material för att sprida information om telefonlinjen.
Läs mer här.

Kampanj mot våld i ungas nära relationer
I februari 2019 öppnade sajten ungarelationer.se, en nationell stöd‐ och kunskapsplattform för
att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga mellan 15–20 år vända sig oavsett
om de blir utsatta för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till våldsutsatt
och/eller utövare.

Svartsjuka är inte romantiskt är en nationell kampanj vars syfte är att uppmärksamma och
synliggöra våld i ungas partnerrelationer. Jämställdhetsmyndigheten, tillsammans med
länsstyrelserna och ungarelationer.se, står bakom kampanjen som pågår under februari och
mars månad.

Läs mer om kampanjen och beställ kampanjmaterial här.

Konferens: Kraft och kunskap
Skånes jämställdhetsstrategi firar två år, med
seminarier och mingel på Panora i Malmö
den 7 mars.

Professor Jeff Hearn kommer att föreläsa
om maskulinitet och våld, och vi får ta del av
hur kriscentrum i Lund arbetar behandlande
med våldsutövare.

Ta del av programmet och anmäl dig här

Framgångsfaktorer i det
våldsförebyggande arbetet
Jämställdhetsmyndigheten har gett ut en ny
publikation som sammanfattar
framgångsfaktorer i det nordiska
våldsförebyggande arbetet med pojkar och
män. Publikationen är en dokumentation av
den nordiska konferensen ICMEO. Du kan
läsa broschyren här.

Fortsatt uppdrag att
motverka mäns våld mot
kvinnor
I länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019
framgår att länsstyrelserna får fortsatt
uppdrag att förebygga och bekämpa mäns
våld mot kvinnor. Vår roll är att stödja och
skapa förutsättningar för att Skåne län ska
uppnå intentionerna i den nationella
strategin.

Läs mer om vårt arbete här

Viktiga länkar och material

Webbkurs om våld

NCK, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna har tagit fram
en introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och
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våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland driver
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Kontaktuppgifter
Här kan du kontakta oss som arbetar med Länsstyrelsens uppdrag om att förebygga och
motverka mäns våld mot kvinnor.
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