KONFERENS OM
VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE
25 NOVEMBER 2015
Välkommen till en konferens om våldsförebyggande arbete med särskilt fokus
på unga och utövare. Den riktar sig till dig som arbetar i Göteborgs Stad,
Dialogas avtalskommuner, inom bildningsverksamhet samt ideell sektor.

25 november
Klockan 08.30-16.00
Elite Park Avenue Hotel
Kungsportsavenyn 36 i Göteborg
Dagen blir en mobilisering för det våldsförebyggande arbetet i Göteborgs Stad med föreläsare
från bl.a. The Open University (UK), Våldspreventivt centrum, samt fem miniseminarier att välja
mellan. Tillsammans vill vi sätta fokus på frågan
och visa på vikten av att arbeta förebyggande
mot våld.
								
PROGRAM
			
8.00-8.30 Kaffe och registrering

8.30-8.40 Inledning
Moderator Eva Lindstrand, utvecklingsledare
Sexuell hälsa/Hivprevention, Social resursförvaltning, inleder tillsammans med Ewa Fransson och Katarina Idegård, utvecklingsledare
Dialoga, Social resursförvaltning

11.00-12.00 Doing and undoing gender:
Community-based domestic violence
perpetrator programmes in the UK
Julia Downes, Lecturer in Criminology and Social
Policy at The Open University (UK)
12.00-13.10 Lunch
13.10-13.25 Kulturakt

8.40-8.50 Vad är våld?
Anders Sandberg, utvecklingsledare Dialoga

13.30-14.15 Valbara seminarier

8.50-9.00 Jämställdhet och våldsförebyggande arbete i Göteborgs Stad
Eva-Marie Kjellström, planeringsledare
Mänskliga rättigheter Stadsledningskontoret

14.45-15.30 Normer, värde och värdighet i
bemötandet av våldsutsatta
Seroj Ghazarian, utvecklingsledare i mänskliga
rättigheter, värdegrund och förhållningssätt i
Göteborgs Stad

9.00-10.00 Unga mäns våld - inget att vänta på
Magnus Loftsson, leg. psykolog, FFV - Våldspreventivt Centrum
10.00-10.30 Fika
10.30-11.00 MVP och BITB
Magnus Loftsson presenterar två modeller för
våldspreventivt arbete.

14.15-14.45 Fika

15.30-15.40 Politisk reflektion
Mariya Voyvodovva, biträdande kommunalråd
(s) med ansvar för kultur, ungdomsfrågor och
mänskliga rättigheter
15.40-16.00 Avslutning

Konferensen är kostnadsfri. Anmäl dig genom att klicka här senast 18 november.
Frågor? Kontakta Katarina Idegård, katarina.idegard@socialresurs.goteborg.se eller 031-367 91 36.
Konferensen kommer att teckenspråktolkas.

SEMINARIER 13.30-14.15
KONFERENS OM
VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE
25 NOVEMBER 2015
1. Familjelyftet - en mötesplats för
förändringsarbete i skolan
Familjelyftet är en relationsstärkande mötesplats i
skolan, där familjer med olika svårigheter får hjälp att
bryta negativa mönster. Det kan t.ex. handla om struktur
i hemmet, gränssättning, missbruk, jämställdhet, våld
och utsatthet i hemmet. Familjer träffas i grupp.
Familjer hjälper familjer. Resultatet är förändrade roller,
mönster och relationer.
Stefan Ljung och Maria Forsgren, projektsamordnare
SDF Östra Göteborg

3. How can we better engage with gender
within violence interventions and
prevention strategies?
Julia Downes has been part of Project Mirabal 20112014. The project aimed to investigate the extent to
which community-based perpetrator programs reduce
violence and increase the safety and freedom of
women and children.
This interactive and reflective workshop will explore the
role of gender within domestic violence using examples
from anti-violence campaigns and your own professional practice.
Julia Downes is Lecturer in Criminology and Social
Policy at The Open University (UK). She has worked
with a number of high-profile feminist academics in the
field of violence against women including Professor Liz
Kelly (Child and Woman Abuse Studies Unit, London
Metropolitan University).

2. Genus och jämställdhet i
förskolan
Förskolan vilar på demokratiska värderingar
och en viktig uppgift är att grundlägga alla
människors lika värde och jämställdhet mellan
könen. Vi ställde oss frågan ”Hur ser en jämställdhetssäkrad förskola ut” och började därifrån vårt arbete med genus och jämställdhet
i förskolan. Ett mål har varit att stärka barns
självkänsla, öka deras motståndskraft och förmåga att hantera olika situationer i livet.
Christina Rekstad och Gittis Berndtsdotter Ahlén,
förskolechefer SDF Majorna Linné

4. Att arbeta proaktivt och
reaktivt med våld i skolan
För att hantera allvarliga händelser i skolan
behövs handlingsplaner. Men våldet kan förebyggas genom att ligga steget före. Seminariet belyser arbetet med allvarliga händelser
i skolan och hur de kan förebyggas. Gunnel
Falck har ansvar för att implementera de två
kommunala styrdokumenten PiS – Polisanmälningar i skolan, vilket är en vägledning för när
en polisanmälan behöver göras och ViS – Våld i
skolan, riktlinjer för våld och allvarliga
händelser i skolan som syftar till att ge skolpersonal stöd i svåra situationer som kan uppstå.
Gunnel Falck, utvecklingsledare Ung & Trygg,
Social resursförvaltning

5. Kan vi minska våldet med 90% på 34 år?
- om våldsförebyggande arbete i projektet ”En kommun fri från våld”
Detta seminarium teckenspråktolkas.
Mäns våld är ett utbrett samhälls- och folkhälsoproblem som medför enorma kostnader, såväl ekonomiskt
som mänskligt. Riksorganisationen Män för jämställdhet har under flera år samarbetat med MUCF och
Unizon kring utvecklingen av det våldspreventiva arbetet i Sverige. I det treåriga nationella Arvsfondsprojektet ”En kommun fri från våld”, där Borås och Västerås är pilotkommuner, stödjer Män för jämställdhet
arbetet med att integrera ett systematiskt och samordnat våldspreventivt arbete i ett kommunalt projekt.
Seminariet belyser hur våld kan förebyggas utifrån ett genus- och folklhälsovetenskapligt projekt och
presenterar nuläget i arbetet i Borås Stad.
Lina Lundborg, socionom och verksamhetsutvecklare inom Borås Stad, med ett särskilt ansvar för stategiskt
utvecklingsarbete inom området mäns våld mot kvinnor. Sofie Kindahl, projektsamordnare för arvfondsprojektet, sociolog och genusvetare och arbetar på Män för jämställdhet.

