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TILLSAMMANS FÖR ETT JÖNKÖPINGS LÄN  

FRITT FRÅN VÅLD 

I Jönköpings län arbetar vi utifrån visionen ”ett Jönköpings län fritt från våld”. 

Utifrån denna vision har vi tillsammans format en regional strategi vars syfte 

är att främja det regionala och lokala arbetet med att förebygga och bekämpa 

mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. 

Ett genomgående tema för denna strategi är att länets aktörer – så som 

myndigheter, civilsamhällesorganisationer, regionen, länets kommuner samt 

näringsliv, tillsammans genom samverkan ska arbeta för att motverka våld på 

olika nivåer. Vidare bygger strategin på att nå ut med kunskap och 

information ut i länet om att detta arbete görs och hur vi tillsammans kan 

verka för att förebygga våld. 

 På ett nationellt såväl som regionalt plan har det därför gjorts en satsning på 

att årligen, under en vecka uppmärksamma vikten av att arbeta vålds-

förebyggande genom kampanjen En vecka fri från våld som infaller i samband 

med 25 november – den internationella dagen för avskaffandet av våld mot 

kvinnor. Våld mot kvinnor och flickor är ett utbrett folkhälsoproblem och en 

allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Våld mot kvinnor har 

många former – i hemmet, i nära relation, sexuella trakasserier, digitalt våld, 

könsstympning, barnäktenskap, trafficking, sexuellt våld i krig och mord. 

En vecka fri från våld 

En vecka fri från våld är en kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på 

våldsförebyggande arbete. I Sverige har vi en lång tradition av att jobba mot 

mäns våld mot kvinnor särskilt fokus på stöd och skydd för utsatta. Med en 

vecka fri från våld vill vi till det befintliga arbetet betona värdet av tidiga och 

breda insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor. En vecka fri från våld 

är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges 

Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.  

Orange week 

Den 25 november är det den internationella dagen för avskaffandet av våld 

mot kvinnor eller internationellt känt som Orange day. Orange day är dagen 

då FN1 uppmanar hela världen att manifestera och uppmärksamma våld mot 

kvinnor genom att sprida och använda den orangea färgen, som genom sitt 

ljus och optimism representerar värld fri från våld mot kvinnor och flickor. I 

Jönköpings län lyser kända byggnader i orange, människor bär något orange 

och engagerar sig genom att anordna event och manifestationer för att 

uppmärksamma våld mot kvinnor.  

 
1 Förenta nationerna 

VI SOM STÅR BAKOM REGIONAL 
STRATEGI - MÄNS VÅLD MOT 
KVINNOR OCH VÅLD I NÄRA 
REALTIONER 2020–2026 

Aneby kommun 

Arbetsförmedlingen 

Brottsofferjouren 

Eksjö kommun 

Habo kommun 

Gislaveds kommun 

Gnosjö kommun 

Försäkringskassan 

Jönköpings kommun 

Kvinno- och tjejjourerna i 

Jönköping 

Länsstyrelsen i Jönköping 

Nässjö kommun 

Mullsjö kommun 

Region Jönköpings län 

Rädda Barnen 

Polismyndigheten 

Svenska kyrkan Jönköping 

Sävsjö kommun 

Tranås kommun 

Vetlanda kommun 

Värnamo kommun 

Åklagarmyndigheten 

 

 

 

  



”Alla invånare i Jönköpings län ska ha 

samma rätt och möjlighet  

till ett liv fritt från våld” 

JÖNKÖPINGS LÄN – VAD GÖR VI? 

Det är ett antal myndigheter, organisationer och andra aktörer som står 

bakom veckans budskap och en del av dessa bidrar med egna aktiviteter på 

temat våldsprevention. Länsstyrelsen är samordnare av arrangemanget och 

bidrar till spridning av information kring programmets innehåll.  

MER INFORMATION OCH PROGRAM 2022 

Vill du ha mer information och program för årets vecka? Allt finns nu samlat 

på en sida – klicka på länken. 

Information och program 2022  

 

 

 

Kontakta oss vid frågor 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Anna Alm-Mårtensson, 

utvecklingsledare - våld 

Tania Karanja,  

utvecklingsledare - våld 

Stina Andersson 

Samordnare – våld kompetens 

 

Epost: 

kontaktvald.jonkoping@lansstyrelsen.se 

 

https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/kalender/kalenderhandelser---jonkoping/2022-07-26-aktivitetsvecka-2022---ett-jonkopings-lan-fritt-fran-vald.html

