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Datum:  28 november 2019 

Tid: 12:15 – 17:00 

Plats:  Mälardalens Högskola   

  ”Aula Collegium” 

  

Anmälan Studenter anmäler sig här 

 

 Övriga anmäler sig här 

 

Sista anmälningsdag är  

14 november 2019 

 

Program Se baksidan 

  

Hitta dit! Aula Collegium på 

VÄPNAREN, plan 1,  

entréplan 

 

Frågor Therese Dolk  

Samordnare Mäns våld  

mot kvinnor 

therese.dolk@lansstyrelsen.se     

 

Varmt välkommen! 

 

En vecka fri från våld 
 

En föreläsningseftermiddag för dig som 

arbetar mot eller kommer i kontakt med 

mäns våld mot kvinnor och våld i nära 

relationer!  

Mälardalens Högskola, Strängnäs-, Eskilstuna, Nyköpings- 

och Gnesta kommun, Kvinno- och Tjejjouren Mira samt 

Zonta bjuder tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanland 

in till en föreläsningseftermiddag om mäns våld mot kvinnor 

och våld i nära relationer 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/kommande 

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, förskola, skola, 

rättsväsende, hälso- och sjukvård, ideella organisationer 

m.fl. 
 

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-

sodermanland/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html 
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12:15 – 12:30 Inledning  

12:30 – 13:15 Förebygg och agera mot våld och övergrepp mot personer med 

funktionsvariationer 

Åsa Johansson 

13:15 – 14:15 Mäns våld mot kvinnor. Orsak och verkan.   Mehrdad Darishpour 

14:15 – 14:45 Paus med fika  

14:45 – 15:15 forts. Mäns våld mot kvinnor. Orsak och verkan.   Mehrdad Darishpour 

15:15 – 16:45 Vägen ut ur människohandel och prostitution Anna Sander, Josephine Appelqvist 

16:45 – 17:00 Avslutning  

    

 

Åsa Johansson är föreläsare och certifierad gruppledare V.I.P-programmet och utbildare även 

gruppledare nationellt. Åsa Johansson jobbar på Vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna 

kommun. Åsa föreläser tillsammans med en deltagare med egen erfarenhet av funktionsvariation. 

 

 

 

Mehrdad Darvishpour är fil. dr. i sociologi från Stockholm universitet. Docent och senior lektor i 

socialt arbete och genus- och etnicitet och ungdomsforskare vid Mälardalens högskola. Han har 

undervisat i kurser om kvinnomisshandel och har publicerat en del vetenskapliga texter och 

medverkat i flera rapporter på regeringens och SKLs uppdrag om maskulinitet och jämställdhet, 

familjekonflikter och våld i nära relationer framförallt bland utrikes födda samt om 

hedersproblematiken i skolor. 

 

Anna Sander grundare av organisationen Talita, traumaterapeut och legitimerad apotekare med 

erfarenhet av kompetensutvecklingsarbete och utbildningsverksamhet. 

 

Talita arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande med målet att kvinnor som utnyttjas i 

sexhandeln ska få en chans till ett nytt liv. 

 

Josephine Appelqvist grundare av organisationen Talita, traumaterapeut och jurist med inriktning 

på mänskliga rättigheter.  

 

Talita arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande med målet att kvinnor som utnyttjas i 

sexhandeln ska få en chans till ett nytt liv. 

 

Programmet är preliminärt. Reservation för eventuella ändringar. 

   föreläsare. 
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En vecka fri från våld i samverkan 
 

 

 

https://nykoping.se/

