Länsstyrelserna i Blekinge, Halland,
Jönköping, Kalmar och Kronobergs
län bjuder in till

En vecka fri från våld
En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som
sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Initiativet är
skapat av Unizon och MÄN och stöds av Sveriges Kommuner och regioner,
Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
och Länsstyrelserna.
#enveckafrifrånvåld
Som en del i arbetet erbjuder Länsstyrelserna i södra Sverige under En vecka
fri från våld den 22 november – 1 december nedan webbsändningar som går
att anmäla sig till. Webbsändningarna kommer inte spelas in och kommer därför
inte kunna ses i efterhand. Ta också del av de webbutbildningar, kortfilmer och
annat relevant material inom området mäns våld mot kvinnor genom länkarna
nedan.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra! Det är ett av sex delmål i den svenska
jämställhetspolitiken. Sedan 2017 finns en nationell strategi för att förebygga
och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Målsättningen är att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma
rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar
för att den nationella strategin får genomslag i länen.

Välkommen!

www.lansstyrelsen.se

Målgrupp
Syfte
Program
Var

Se respektive föreläsning
Tillhandahålla kunskap om våldspreventiva insatser
Se nedan
Digitalt, se respektive anmälningssida

Kostnad
Anmälan

Kostnadsfritt
Anmäl dig via länkarna i denna inbjudan eller på vår
webbplats i kalendariet

För mer information och kontakt:
Länsstyrelsen Blekinge län
emma.kall@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 86 30
Länsstyrelsen Halland län
jennie.wallin@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 33 29
Länsstyrelsen Jönköpings län
tania.karanja@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 64 87
Länsstyrelsen Kalmar län
lena.jenisch@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 86 30
Länsstyrelsen Kronobergs län
susanne.jansson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 71 70

Anmälan till föreläsningarna
Anmälda kommer att få en länk till sändningen utskickad till angiven e-post någon
dag innan. Tänk på att fylla i rätt epost-adressen i anmälan.
Observera i vilket format webbsändningen kommer att sänds i så ni är förberedda
och har tillgång till rätt format redan innan. Vid telefonuppkoppling finns risk att inte
kunna se föreläsarens bildspel under webbsändningen. Webbsändningen kommer
inte kunna ses i efterhand.
OBS! anmälningar kan vara länkade till annan länsstyrelses webbsida.

PROGRAM
Datum

22 nov

Tid

Föreläsning

Till anmälan

09.00 - 10.00

Preventionspusslet - MÄN

Länk

12.00 - 13.30

Länk

18.30 - 20.00

Sjukvårdens ansvar för mötet med
våldsutsatta äldre – Johanna Simmons
Projekt Tidsresor på temat heder – Kalmar
läns museum och Kalmar kvinnojour
Välj att sluta – en nationell telefonlinje till
våldsutövare - Manscentrum
Våldsförebyggande vägledningar och
metoder i skolan – Rädda barnen
Trygghet och skola, situationell prevention –
Tryggare Sverige
Högsby kommuns förebyggande arbetet i
skolan
Orage day MC – Maria Andersson

09.00 - 10.00

VIP-programmet (funk) – Eskilstuna kommun

Länk

10.30 - 12.00

HBTQ och heder - MUCF

Länk

14.00 - 15.00

Alkohol och våld – IOGT-NTO

Länk

10.30 - 11.00

Medborgarlöften och lokal samverkan

Länk

13.00 - 14.00

Machofabriken

Länk

18.30

Anmäl för att
delta live Länk

10.30 - 12.00

Morgan Alling
Digital länk till Morgan Allings föreläsning
(ingen anmälan krävs)
BRA-samtal – Stiftelsen Allmänna
Barnahuset
Schyssta relationer – Utväg Skaraborg

17.00 - 18.00

Barn och unga på nätet – Maria Duvfa

Länk

15.00 - 16.00
09.00 – 10.00
10.00 - 12.00
23 nov

13.00 - 14.30
15.00 - 16.00

24 nov

25 nov

09.00 - 10.00
26 nov
1 dec

Länk

Länk
Länk
Länk
Länk

Länk

Länk
Länk

Ta del av detta när det passar dig
Nationella webbutbildningar
Basutbildning

Fördjupningsutbildningar

Webbkurs om våld
(Nationellt centrum för kvinnofrid)

Våld mot äldre
(Socialstyrelsen)

https://webbkursomvald.se/

Socialstyrelsen utbildning

Webbkurs om våld mot barn
(Barnafrid)

Könsstympning (Socialstyrelsen)
Socialstyrelsen utbildning

https://barnafrid.se/basprogram/

Webbkurs heder
(Hedersförtyck.se)
webbkursheder.se

Tillfälligt stängd för omarbetning
Sex mot ersättning – stöd och skydd
till barn och unga
(Socialstyrelsen)
Sex mot ersättning | Nationellt
metodstödsteam (nmtsverige.se)

Webbkurs Sexuell exploatering av
barn, prostitution och
människohandel
(Jämställdhetsmyndigheten)
Sexuell exploatering av barn, prostitution
och människohandel Jämställdhetsmyndigheten |
Utbildningsplattform (jamy.se)

Tillfälligt stängd för omarbetning
Sex mot ersättning – stöd och hjälp
till vuxna (Socialstyrelsen)
Sex mot ersättning | Nationellt
metodstödsteam (nmtsverige.se)

Rätt att veta – stöd inför samtal med
unga som är nya i Sverige om ex
hälsa, sex, relationer och
jämställdhet
Rätt att veta! | MUCF

Webbstöd för vården
Ett samlat utbildningspaket med grundläggande kunskap och kunskap om olika
former av våld och om grupper som kan befinna sig i en särskilt utsatt situation
hittar du här.

Att läsa
• Våld i nära relationer – stöd för dig som chef
• Istanbulkonventionen – Europeiskt avtal om våld mot kvinnor – Jämställdhetsmyndigheten
• En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
• Brottsoffer och deras närstående – Socialtjänstens ansvar för att ge stöd och hjälp
• SOSFS 2014:4 Föreskrifter och allmänna råd
• Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer
• Handboken Inget att vänta på – Jämställdhetsmyndigheten

Informationsfilmer anpassad till väntrums-tv
• Informationsfilm om Kvinnofridslinjen på svenska - Nationellt centrum för kvinnofrid (0:10)
• Resekurage – för att stoppa sexuell exploatering av barn - Jämställdhetsmyndigheten (01:00)
• Saknad - Hedersförtryck.se (00:43)

Filmer om att ställa frågan om våld
Filmerna är helt fristående och kan visas en och en. Varje film är cirka fyra till sju
minuter lång och det finns förslag på diskussionsfrågor i anslutning till filmerna. I
de tre första filmerna används det standardiserade instrumentet "FREDAkortfrågor" som Socialstyrelsen tagit fram.
• Äldreomsorgen (Gustav)
• Boendestöd (Fatima)
• Försörjningsstöd, nybesök (Sabina)
• Daglig verksamhet (Bella)
• Hemtjänsten (Margit)
•

Missbruksenheten (Anna)

Material riktat till unga
• Är du i en schysst relation? – Quiz – Ungarelationer.se
•

Vill du? – RFSU 8 korta filmer med lärarhandledning och diskussionsfrågor.

Fler intressanta informationsfilmer
• Att förebygga våld - Länsstyrelserna (07:35)
• Välj att sluta – Länsstyrelserna (03:39)
• Gift mot sin vilja - Länsstyrelsen Östergötland (12.53)
• Kontrollerad, övervakad, bortgift - om hedersrelaterat våld och förtryck - Länsstyrelsen
Östergötland (19.15)
• Vad är sexuella trakasserier, och hur kan de förebyggas? – Nationellt centrum för kvinnofrid
(02:30)
• Arbete om prostitution – Jämställdhetsmyndigheten (02:52)
• Bogdan – Kan det vara människohandel? – Nationellt Metodstöd mot Prostitution och
Människohandel (18.18)
• Adam och Julia - Nationellt Metodstöd mot Prostitution och Människohandel (15:37)
• Till dig som är anmälningsskyldig – Socialstyrelsen (09:09)
• Afsoon - En film om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning - Myndigheten för delaktighet
(08.21)
• Kvinnojouren i Kalmar (04:15)
• En vanlig familj – barn som far illa – Rädda barnen (09:09)

