
 

 

 
 

 
 

     

4 juni 

 

 
Datum 4/6–2019 
Plats  Elite Grand Hotel Norrköping 
Tid klockan 08:30 – 15:45 (Fika 08:30-09:00) 
Anmälan: Länsstyrelsen Östergötland Länk 
  Länsstyrelsen i Södermanland  Länk 
  Utbildningen är gratis!  
Lunch Vi bjuder på fika och lunch 
  Glöm inte att anmäla specialkost! 
Hitta dit!      Tyska Torget 2 600 41 Norrköping 
https://www.elite.se/sv/hotell/norrkoping/grand-hotel/ 
 
 Varmt välkommen! 
 
 

Processutbildning om intersektionella 
perspektiv på våld i nära relationer  

Välkommen att anmäla dig till en 
processutbildning om intersektionella 
perspektiv på våld i nära relationer!  
 
Utbildningen riktar sig till personal från 
Socialtjänst, Kvinno- och tjejjourer och 
Region Östergötland och Sörmland, som 
redan har god kunskap om våld i nära 
relationer.  Utbildningen anordnas 
gemensamt av Länsstyrelsen i 
Östergötland och Södermanland med 
föreläsare från Amphi Produktion och 
Länsstyrelsen i Skåne. Föreläsare är Narges 
Ravanbakhsh och Frida Darj. 

Hur påverkar heteronormativitet, rasism 
och otillgänglighet tillgången till skydd och 
stöd vid våldsutsatthet? Varför gör 
stereotyper om ideala offer och förövare 
att våldsutsatta aldrig upptäcks? Och hur 
kan vi utforma organisationer och skapa 
förtroende i enskilda möten så att stödet 
vid våld blir mer jämlikt? Det är några av 
de frågor vi tillsammans undersöker under 
utbildningen. 

Under utbildningen får du ökad kunskap 
om intersektionalitet och normkritik, och 
får tillfälle att applicera kunskaperna på 
fiktiva fall såväl som på din egen 
verksamhet.  

 

 
     

För att stärka 
samhällets viktiga 
insatser för stöd 
och skydd vid våld 
i nära relationer, 
har 
länsstyrelserna 
tagit fram 
metodstödet 
”Intersektionella 
perspektiv på våld 
i nära relationer”. 
 

https://www.elite.se/sv/hotell/norrkoping/grand-hotel/
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/kalenderhandelser---sodermanland/2019-04-12-intersektionella-perspektiv-pa-vald-i-nara-relation.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/kalenderhandelser---ostergotland/2019-04-12-intersektionella-perspektiv-pa-vald-i-nara-relation.html


Processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer 4 juni Norrköping  

  

 

Program 4 juni 2019 
 

Förmiddag 

08:30-09:00 Fika och registrering, hitta din plats   

09:00-09:10 Länsstyrelserna Östergötland och Södermanland  

09:10-09:50 Introduktion 

09:50-10:30  Intersektionalitet -vad är det? 

10:30-10:50 Paus 

10:50-12:00  Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer 

 

12:00-13:00  Lunch                       

 

Eftermiddag   

13:00-14:00 Normkritiska perspektiv   

14:00-14:20 Paus med fika    

14:20-15:30 5 metoder för jämlikt stöd och skydd 

15:30-15:45 Avslutning   

 

Föreläsare under dagen: 

 Frida Darj (Länsstyrelsen i Skåne)  
 Narges Ravanbakhsh (Amphi Produktion) 

    

Välkomna! 
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