18 12 04
Kl 09:00 – 16:00
Lindeskolans Aula
Konferensen är
kostnadsfri för
deltagaren.
Fika och lunch
inkluderat

Konferens, Lindeskolans Aula, 4 december kl 9-16
VÅLD ANGÅR OSS ALLA - Hur skapar vi en
kommun fri från våld?
Regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
innebär bland annat att kommuner och landsting tilldelas utvecklingsmedel för
verksamheter på lokal nivå. Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vilket
inbegriper våld i nära relationer, hur vi kan ge stöd till våldsutsatta kvinnor och
barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.
Genom samverkan mellan kommuner i vår länsdel och Länsstyrelsen kan vi nu arrangera en
heldag med flera spännande föreläsare. En konferens som är helt kostnadsfri för deltagarna.
Vi vänder oss till dig som arbetar inom någon av alla de verksamheter som finns i en
kommun, såsom förskola, skola, omsorg, socialtjänst, bostadsbolag, kultur och fritid,
personal, administration et cetera. Du som är verksamhetschef eller politiker är extra viktig i
att detta arbete ska ta fart. Även andra verksamheter, myndigheter och organisationer som
är viktiga i arbetet är välkomna.
Konferensen utgör en del i arbetet för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att mäns
våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma
rätt och möjlighet till kroppslig integritet

Anmälan
Anmäl dig redan nu på Länsstyrelsens webbplats
Konferensen är helt kostnadsfri för dig som deltagare
Vid avbokning senare än den 27 november debiteras en kostnad på 500 kronor.

Kontaktperson
Susann Cederlund
Folkhälsoteamet i norra Örebro län
susann.cederlund@nora.se
0587-811 64
070-219 39 50

I samarbete med:

Program 4 december 2018
09:00 – 09:30 Välkomstfika och registrering
09:30 – 09:45 Välkommen till konferensen
09:45 – 11:00 Borås en kommun fri från våld
Stina Graad, utvecklingsledare en kommun fri från våld, Borås
Hur skapar vi en kommun fri från våld? Att lära sig om och identifiera lindrigt våld, förstå
kopplingen mellan genus, normer och våld samt att hitta verktyg att ingripa mot våld är de
tre förändrings principer som står i fokus för arbetet i Borås. Projektet engagerar även unga
i sitt arbete genom Unga utbildare, Unga kommunutvecklare samt genom
ledarskapsutbildningar. Vi arbetar med scenarios, handledning och utbildning för att sprida
kunskapen om hur vi tillsammans kan skapa en kommun fri från våld.

11:10 – 12:00 Vad kan föreningslivet göra för att motverka våld
Daniel Alsarve, Örebro läns idrottsförbund
Utifrån exempel, aktuell statistik och tidigare forskning handlar denna föreläsning om hur
föreställningar om maskulinitet inom idrott riskerar att påverka utövares våldsbenägenhet
och aggressivitet. På vilka sätt kan medvetenheten om sådana beteenden ökas och eventuellt
förändras?

12:00–13:00 Lunch
13:00–14:30 Finns det situationer där vi kan göra undantag p g a kultur,
religion eller tradition?
Jeanette Ohlsson, religionshistoriker
Jeanette Ohlsson är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som
specialinriktning. När kulturer från hela världen möts i det svenska samhället; skola, vård
och myndigheter uppstår frågor och funderingar. En fråga som ofta återkommer är ”Hur ska
önskemål bemötas och tillgodoses och när ska gränser dras?” Under sin föreläsning
kommer Jeanette att prata om möten över kulturgränser, skrivna och oskrivna regler, syn på
barn och barnuppfostran, skillnader mellan att växa upp i en individkultur respektive
gruppkultur samt olika sätt att se på demokrati.

14:30–15.00 Mingelfika
15:00–16:00 Barnpilotverksamhet i Västerås – Våga se och agera när barn
far illa!
Urban Pettersson, samordnare barnpilotverksamheten Västerås
Undersökningar visar att vuxna ofta brister i att se och agera när barn far illa, att alldeles
för få pratar med barn och frågar hur de har det, att vårdnadshavare ofta informeras för
sent när någon oroar sig för deras barn och att alldeles för många undviker att anmäla
oro för barn och unga till socialtjänsten trots sin skyldighet att göra det. I Västerås ska
ingen person låta bekvämlighet, okunskap eller feghet vara ett hinder för att se och
agera när barn far illa!
16:00–16:15

Avslut av dagen
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00
orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro

