
Tvärsektoriell kraftsamling för att förebygga mäns och killars våld
En vecka fri från våld 4-8 december och den nationella konferensen Våldsprevention 2017, 7-8 december arrangeras av Länsstyrelserna,
organisationen MÄN, Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, Sveriges Kommuner och Landsting och Unizon. Syftet är att
uppmärksammar vikten av våldsförebyggande arbete med genusperspektiv, tillsammans för att förebygga mäns och killars fysiska, psykiska
och sexuella våld mot kvinnor och tjejer.

Under En vecka fri från våld 4-8 december 2017 arrangeras över 20 aktiviteter runt om i landet: bl.a. öppna filmkvällar, teaterföreställningar och
seminarier på temat att förebygga mäns och killars våld. Nedan listas ett urval av aktiviteter och alla aktiviteter listas på:
https://www.facebook.com/events/1975104082769609/
 

Veckan avslutas 7-8 december med konferensen Våldsprevention 2017 i Stockholm där 350 samordnare, strateger, socialsekreterare, fältassistenter,
lärare, aktivister, chefer och politiker från hela landet träffas för att fördjupa sig i hur våldspreventiva insatser med ett genusperspektiv blir en självklar
del av det egna arbetet. Konferensen är fullbokad men största delen av programmet går att följa live på SKL Play. Programmet kommer även att läggas
upp på SKL Play i efterhand.
För att se webbsändningen tryck på någon av länkarna nedan: 
Länk till webbsändningen den 7 december (öppnas i nytt fönster)
Länk till webbsändningen den 8 december (öppnas i nytt fönster)

Ur programmet Våldsprevention 2017
- Mäns våld - mäns ansvar
- Skolan som nav i det förebyggande arbetet
- Hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskap och lärande exempel om att nå och bemöta unga
- ”Så gjorde vi” – samverkan och tvärsektoriellt arbete i en kommun
- Idrottsrörelsen – en viktig aktör i arbetet med att förebygga våld
- Porren – Elefanten i rummet
- Vad tjänar vi på att förebygga våld – och hur vet vi att det vi gör fungerar?
Hela programmet finns på: https://www.mucf.se/valdsprevention-2017-tillsammans-att-stoppa-mans-och-killars-vald

Sverige har fått en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt
förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet. En vecka fri från våld och Våldsprevention 2017 fokuserar på praktiska lösningar för utmaningar i detta
arbete.

Det finns möjlighet för press att bevaka konferensen Våldsprevention 2017 och enskilda aktiviteter
Presskontakter:  
Hanna Navier, kommunikationsansvarig MÄN, hanna.navier@mfj.se, 0735 395 298
Emma Söderström, pressekreterare Unizon, emma.soderstrom@unizon.se, 0704 854 024
Johnny Lindqvist, kommunikationschef MUCF, 0704 55 14 30

Urval på aktiviteter:

4-5 dec: Utbildningsdag: Mäns och killars våld och ungas utsatthet på nätet, Stockholm
Kl 9:00-15:00 på Vår gård, Saltsjöbaden, Stockholm
Arrangör: Utbildningsförvaltningen Stockholms stad, MÄN och Unizon.
För mer info: kontakta Karen Austin, karen.austin@stockholm.se

6 dec: En dag fri från våld - konferens om våldsprevention i Västerås
Kl 13.15 på Växthuset, Viktor Larssons plats 1, Västerås
Arrangör: MÄN, En kommun fri från våld, Västerås stad, here 4 U, Länsstyrelsen Västmanlands län, VSK bandy
För mer info och anmälan: https://sv.surveymonkey.com/r/CTDDTRZ

6 dec: Sexuellt våld = en killfråga, Borås
Norrbyhuset, Västra Nygatan 52, Borås
Länge har sexuellt våld setts som en tjejfråga. Tjejer har fått höra vad de bör göra för att undvika att bli utsatta. Sexualupplysaren Inti Chavez Perez ser istället
sexuellt våld som en killfråga. Vanliga killar har en möjlighet att minska det sexuella våldet i samhället.
Kontakt: magdalena@kjboras.se senast 30/11, Arrangör: Kvinnojouren Borås

6 dec: En dag om våldsförebyggande arbete, Luleå
Länsstyrelsen, Region Norrbotten och Norrbotten bjuder in till en dag om våldsprevention i Luleå. Medverkar gör bland annat Jönköpings kommun och
Kvinno- och Tjejjouren Jönköping som berättar om deras arbete med MVP. Deltagarna kommer även få ta del av ett antal lärande exempel på lokala
våldsförebyggande arbetet. 
Kl 09.30-15.30 på Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå 
Arrangör: Länsstyrelsen, Region Norrbotten och Norrbottens kommuner 
Mer info: http://bit.ly/2mneIpm

6 dec: Barn och unga som utsätts för sexuella kränkningar, Karlstad
Länsstyrelsen Värmland tillsammans med Värmlandsidrotten och 
BFC (Brottsförebyggande Centrum i Värmland) bjuder in till två 
kostnadsfria tillfällen att få kunskap om och reflektera tillsammans om barn och unga som utsätts för olika sexuella kränkningar.



kostnadsfria tillfällen att få kunskap om och reflektera tillsammans om barn och unga som utsätts för olika sexuella kränkningar.
När: 6 december klockan 13:00-16:00, soppa serveras från klockan 12 samt klockan 18:00-20:30, soppa serveras från klockan 17.
Läs mer här: http://bit.ly/2zyy2oL

7-8 dec
Våldsprevention 2017 - tillsammans för att stoppa mäns och killars våld, Stockholm 
09.30- 16.00 på Norra Latin, Stockholm
Arrangör: Unizon, MÄN, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och Länsstyrelserna. 
För mer info: https://www.facebook.com/events/1453205061424712/?fref=ts

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se
 

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm  
www.skl.se 
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting 
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL
ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.


