10
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Maskulinitet, dopning och våld i nära
relationer
Länsgruppen mot dopning bjuder in till en dag som fokuserar på att fördjupa
kunskapen om och konsekvenserna av steroidmissbruk och samtidigt belysa
kopplingen till stereotypa maskulinitetsnormer och våld i nära relation.
Minst 30 000 svenskar dopar sig
regelbundet, ytterligare 10 000 dopar sig då
och då. AAS medför ökad risk för
våldsbrott och impulsiva vredesutbrott –
den som missbrukar förändras både fysiskt,
psykiskt och socialt. Närstående kan bli
utsatta för aggressionsutbrott, svartsjuka,
misstänksamhet och våld. Anabola
androgena steroider förekommer också i en
rad andra kriminella sammanhang inte
minst som ett rent ”brottsverktyg” vid
allvarlig våldsbrottslighet, men också för
att öka det personliga ”skrämselkapitalet”.
Det sistnämnda blir en påtaglig realitet i
den växande gängkriminaliteten som
breder ut sig över landet.
Dagen anordnas för dig som i din
profession eller på fritiden kommer i
kontakt med området till exempel personal
inom rättsväsendet, förskola, skola, fritid,
socialtjänst, hälso- och sjukvården,
idrottsföreningar, träningsanläggningar
samt föräldrar.

Datum
Plats

2019-10-10
Lokomotivet i Eskilstuna,
Verkstadsgatan 8
09:30 – 16:00
Tid
Anmäl dig via denna länk
Sista anmälningsdag: 6 september
Konferensen är kostnadsfri, lunch intages
på egen hand
Se baksidan
Program
Elin Schelin, ANDT-samordnare
Frågor
elin.schelin@lansstyrelsen.se
Eva-Sara Beckman, Brottsförebyggande
samordnare
eva-sara.beckman@lansstyrelsen.se

10
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Program:
09.00 – 09.30

Inskrivning med fika

09.30 – 09.40

Inledning

09.40– 11.00

Vad vore män utan våld?
Peter Söderström, belyser kunskap om mäns våld i en bred samhällskontext, visar
på kopplingen mellan stereotypa maskulinitetsnormer och mäns våldsutövande,
med exempel från idrottens värld och avslutar med att synliggöra hur vi kan arbeta
våldspreventivt både strukturellt såväl som på individnivå

11.10 – 11.50

Våld i nära relation- Om arbete med relationsvåld i Sörmland där missbruk
av bland annat anabola steroider kan ingå
Elisabet Johansson, Polismyndigheten med samverkanspart

11.50 – 13.00

Lunch (bekostas av deltagarna själva)

13.00 – 14.30

Anabola steroider - Idrotts- samhälls- eller hälsoproblem?
Tommy Moberg, Föreläsningen innehåller bland annat: Vad är anabola androgena
steroider? Vilka fysiska och psykiska biverkningar riskeras vid steroidmissbruk?
Kopplingar till grovt våld, grov kriminalitet i samhället, klichéartad maskulinitet
och våld i nära relationer

14.30 – 15.00

Fikapaus

15.00 – 15.40

Respekt, normer och värdegrund inom idrotten
Sofia B. Karlsson, Riksidrottsförbundet. Om att utveckla värdegrundsarbetet i
föreningar med exempel på vad idrottsrörelsen gör och kan göra för att förbättra
arbetet med jämställdhet, respekt och normer

15.40 – 16.00

Avslutning

