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LÄNSSTYRELSERNA I KALMAR, BLEKINGE, 
KRONOBERG, HALLAND OCH JÖNKÖPINGS LÄN 
BJUDER IN TILL:  
 

En vecka fri från våld 23-27 nov 
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra! Det är ett av sex delmål i den svenska 
jämställhetspolitiken. Sedan 2017 finns en nationell strategi för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Målsättningen är att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar 
ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Länsstyrelserna har 
ett särskilt ansvar för att den nationella strategin får genomslag i länen.  

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka 
som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 
Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Sveriges Kommuner 
och regioner, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna.  
#enveckafrifrånvåld  
 

Som en del i detta arbete erbjuder Länsstyrelserna i södra Sverige under 
En vecka fri från våld den 23 november – 4 december nedan webbinarier 
och webbsändningar som ni kan anmäla er till. Ni kan också utan anmälan 
ta del av de webbutbildningar, kortfilmer och annat relevant material inom 
området mäns våld mot kvinnor genom länkarna.  

 
Välkommen!  

 

KOSTNAD: Ingen 
 
ANMÄLAN: Anmäl dig via länkarna i denna inbjudan eller på vår webbplats i 
kalendariet,  
länk till kalendariesidan 
 
MER INFORMATION OCH KONTAKT: 
Länsstyrelsen i Kalmar 
Lena Jenisch 
lena.jenisch@lansstyrelsen.se  
Telefon: 010-223 86 30 
 
Stephanie Johnsson 
Stephanie.johnsson@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 81 33  

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/samhalle/social-hallbarhet/vara-kalenderhandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/samhalle/social-hallbarhet/vara-kalenderhandelser.html
mailto:lena.jenisch@lansstyrelsen.se
mailto:Stephanie.johnsson@lansstyrelsen.se
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Webbinarier för anmälan 
Sändningarna kommer att anordnas digitalt på grund av Covid-19 och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
Anmälda kommer att få en länk till sändningen utskickad till angiven e-post 
några dagar innan konferensen. 

Observera i vilket format webbinariet sänds i så ni är förberedda och har 
tillgång till Skype alternativt Zoom redan innan. Webbinarier kommer inte 
spelas in för att kunna ses i efterhand.  

OBS! anmälningar kan vara länkade till annan verksamhets hemsida. 

PROGRAM 

 

Måndag 23 nov 

10.00 – 11.00 WORKSHOP VÅLDSPYRAMIDEN (Zoom) 
Organisationen MÄN  

 Till anmälan 
 
13.00 – 15.15 BARN OCH VUXNA SOM FÖRS UT UR LANDET MOT    

SIN VILJA (Skype)  
Utrikesdepartementet  

 Till anmälan 

Tisdag 24 nov 

11.00 – 12.00 VÅLD I NÄRA HBTQ-RELATIONER (Zoom) 
 RFSL  
 Till anmälan 

12.00 – 12.00 BORTFÖRDA PERSONER I EN HEDERSKONTEXT 
(Skype) 

 Nationella kompetensteamet Östergötland  
 Till anmälan 

13.00 – 14.00 WORKSHOP VÅLDSPYRAMIDEN (Zoom) 
Organisationen MÄN  

 Till anmälan 
 
15.00 – 16.00 KÖNSSTYMPNING (Skype) 
 Amellmottagningen, Bita Eshraghi 
 Till anmälan 
 
19.00 – 20.00 MORGAN ALLING – att vända negativa erfarenheter 

(YouTube) 
Morgan Alling  

 Länk direkt till föreläsningen OBS! Ingen anmälan krävs 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kalmar/2020-09-11-valdspyramiden---tillfalle-1.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kalmar/2020-09-08-ud-om-barn-och-vuxna-som-fors-ur-landet-mot-sin-vilja.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kalmar/2020-09-08-forelasning-av-rfsl-om-vald-i-nara-hbtqi-relationer---tillfalle-1.html
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/kalender/kalenderhandelser---jonkoping/2020-10-05-program---en-vecka-fri-fran-vald.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kalmar/2020-09-11-valdspyramiden---tillfalle-2.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kalmar/2020-10-07-forelasning-om-konsstympning.html
https://youtu.be/sW-x8zlE4GY
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Onsdag 25 nov 

10.00 – 11.00 VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE (Zoom)  
Organisationen MÄN  

 Till anmälan 
 
13.00 – 14.00 FÖRELÄSNING MED REGIONSKOORDINATORERNA 

(Skype)  
Regionskoordinatorerna i region syd  

 Till anmälan 
 

Torsdag 26 nov 

15.00 – 16.00 VÅLD I NÄRA HBTQ-RELATIONER (Zoom) 
 RFSL 
 Till anmälan 
 
13.30 – 14.30 MINDFULLNESS- OCH COMPASSIONFOKUSERADE 

BEHANDLINGSVERKTYG (Skype) 
 Alternativ till våld Region Jönköpings län 
 Till anmälan 
 

Fredag 27 nov 

10.00 – 11.00 SUGARDATING (Skype) 
 Lena Gunnarsson, Örebro univ.          
 Till anmälan 
 
12.00-13.00      16 DAGAR AV AKTIVISM (fysiskt på Kalmar          
 Länssmuseum) 

Kvinnojouren Kalmar, Region Kalmar län och Alternativ till 
våld                                    

                          Till anmälan 
 

Måndag 30 nov 

17.30-19.00      TONY IRVING – Lyckan att våga vara sig själv (Zoom) 
    Tony Irving 

                          Länk till anmälan kommer finnas här 

Tisdag 1 dec 

18.00-19.30 TOBIAS KARLSSON – om mobbning och att komma ut 
som   homosexuell (Zoom) 

 Länk till anmälan kommer finnas här 

Fredag 4 dec 

09.00-11.00 HBTQ och heder – hur kan vi förstå utsattheten och 
bemöta personer på ett säkert sätt? (Zoom) 

 Länk till anmälan kommer finnas här 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kalmar/2020-09-11-valdsforebyggande-arbete.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kalmar/2020-10-07-regionkoordinatorerna-forelaser-prostitution-och-manniskohandel.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kalmar/2020-09-08-forelasning-av-rfsl-om-vald-i-nara-hbtqi-relationer---tillfalle-2.html
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/kalender/kalenderhandelser---jonkoping/2020-10-05-program---en-vecka-fri-fran-vald.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kalmar/2020-09-08-digitalt-seminarium-om-sugardejting.html
https://www.nortic.se/dagny/event/28665
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-oss/kalender.html#query/*%3A*
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-oss/kalender.html#query/*%3A*
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-oss/kalender.html#query/*%3A*
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Ta del av detta när det passar dig 

Forum social hållbarhet (för dig i Kalmar län) 
Ett podd-samtal om barns kontaktnät och omgivningens reaktioner vid våld i 
hemmet.  

För mer information och anmälan till forum social hållbarhet 

 

Nationella webbutbildningar 

VÅLD I NÄRA RELATIONER 
https://webbkursomvald.se/ 
  
HEDER 
http://www.hedersfortryck.se/yrkesverksamma/webbutbildning-om-
hedersrelaterat-vald-och-fortryck/ 
Könsstympning 
https://utbildning.socialstyrelsen.se/course/view.php?id=35   
  
MÄNNISKOHANDEL BARN 
https://www.nmtsverige.se/yrkesverksamma/utbildningar/manniskohandel-med-
barn-och-unga 
  
SEX MOT ERSÄTTNING 
https://www.nmtsverige.se/yrkesverksamma/utbildningar/sex-mot-ersattning 
• Om stöd och hjälp till vuxna 
• Sex mot ersättning - om stöd och skydd till barn och unga 

 
BASPROGRAM OM VÅLD MOT BARN 
https://barnafrid.se/basprogram/   
 

 
Att läsa 
Våld i nära relationer 
SOSFS 2014:4 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd 
 
Våld 
Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbetet med våld i nära 
relationer 
 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/samhalle/social-hallbarhet/vara-kalenderhandelser.html
https://webbkursomvald.se/
http://www.hedersfortryck.se/yrkesverksamma/webbutbildning-om-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
http://www.hedersfortryck.se/yrkesverksamma/webbutbildning-om-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://utbildning.socialstyrelsen.se/course/view.php?id=35
https://www.nmtsverige.se/yrkesverksamma/utbildningar/manniskohandel-med-barn-och-unga
https://www.nmtsverige.se/yrkesverksamma/utbildningar/manniskohandel-med-barn-och-unga
https://www.nmtsverige.se/yrkesverksamma/utbildningar/sex-mot-ersattning
https://barnafrid.se/basprogram/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-5-7.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2016-6-37.pdf
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Filmer att ställa frågan om våld (socialtjänst)     

Filmerna är helt fristående och kan visas en och en. Varje film är cirka fyra till sju 
minuter lång och det finns förslag på diskussionsfrågor i anslutning till filmerna. I 
de tre första filmerna används det standardiserade instrumentet "FREDA-
kortfrågor" som Socialstyrelsen tagit fram. 
 

1. Äldreomsorgen (Gustav)  
2. Boendestöd (Fatima)  
3. Försörjningsstöd, nybesök (Sabina)  
4. Daglig verksamhet (Bella)  
5. Hemtjänsten (Margit)  
6. Missbruksenheten (Anna) 

 
Fler intressanta informationsfilmer:39 / 1: 

Att förebygga våld 
Länsstyrelserna (07:35) 

 
Istanbulkonventionen och GREVIOs granskning av Sverige 
Webbinarie från Jämställdhetsmyndigheten (1:10:00) 

 
Kvinnojouren i Kalmar  
En film från kvinnojouren Kalmar (4.15) 

 
Till dig som är anmälningsskyldig  
En film från Socialstyrelsen (9.09) 
 
En vanlig familj – barn som far illa  
En film från Rädda barnen (9.09) 
 
Orosanmälan  
En film från BRIS (1.37) 
 
Välj att sluta  
En film från Länsstyrelsen (3.39) 
 
Våld i nära relation – Våga (8.49) 

Sexuella övergrepp (3.55)  

Misstanke om barn som far illa  
En film från polisen (4.35) 
 
Eva & Johan En film och svartsjuka och våld i nära relationer  
En film från polisen (6.46)  
 
 

http://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/utbildningsmaterial-om-vald/filmer-om-att-fraga-om-vald-i-socialtjansten/film-aldreomsorgen-gustav/
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/utbildningsmaterial-om-vald/filmer-om-att-fraga-om-vald-i-socialtjansten/film-boendestod-fatima/
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/utbildningsmaterial-om-vald/filmer-om-att-fraga-om-vald-i-socialtjansten/film-socialtjansten-sabina/
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/utbildningsmaterial-om-vald/filmer-om-att-fraga-om-vald-i-socialtjansten/film-daglig-verksamhet-bella/
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/utbildningsmaterial-om-vald/filmer-om-att-fraga-om-vald-i-socialtjansten/film-hemtjansten-margit/
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/utbildningsmaterial-om-vald/filmer-om-att-fraga-om-vald-i-socialtjansten/film-missbruksenheten-anna/
https://www.youtube.com/watch?v=YjNAm4QOKEs
https://www.youtube.com/watch?v=Co7UUHgIZCQ&feature=youtu.be
https://vimeo.com/457875443?ref=em-share
https://vimeo.com/116639905
https://www.youtube.com/watch?v=b_zvNOWkte8&t=313s
https://www.youtube.com/watch?v=ImnCfJByv1Q
https://www.youtube.com/watch?v=0f9-xdTt9_Q&list=PLgDDguxnK7jFq5Dx-chhJTR9BT0mbjmna
https://www.youtube.com/watch?v=5GJQ34RYAFk&list=PLgDDguxnK7jFq5Dx-chhJTR9BT0mbjmna&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SnCaGLcjWGw
https://www.youtube.com/watch?v=f3YIVmjf3OQ
https://www.youtube.com/watch?v=k7vGGcMAJYY&t=3s


 

 
www.lansstyrelsen.se 

Har det hänt dig?  
En film från polisen (2.33) 
 
”Fallet John” – om mobbning och trakasserier  
En film från polisen (4:07) 
 
Afsoon - En film om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning  
En film från Myndigheten för delaktighet (08.21) 
 
Bogdan – Kan det vara människohandel? (18.18) 
En film från NMT - nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel 
 
Adam och Julia (15:37) 
En film från NMT - nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel 
 
Kontrollerad, övervakad, bortgift - om hedersrelaterat våld och förtryck  
En film från Länsstyrelsen Östergötland (19.15) 

 
Gift mot sin vilja - En informationsfilm för barn och unga från Länsstyrelsen 
Östergötland (12.53) 
 

Aktuella dokumentärer på SVT 

Dokument inifrån - Att rädda ett barn  

3 delar som kan ses tom 30 nov 2020 

Prio 1 - i förövarens spår 

7 delar som kan ses tom 27 sep 2021 

En våldsam kärlek 

5 delar som kan ses tom 25 april 2021 

Idrottens utsatta barn 

Kan ses t.o.m. 5 mars 2021 

Informationsfilm anpassad till väntrums-tv 

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen på svenska (0:10) 
NCK Nationellt centrum för kvinnofrid 
 

Resekurage – för att stoppa sexuell exploatering av barn 
Jämställdhetsmyndigheten 
 
Saknad  
Hedersförtryck.se 

https://www.youtube.com/watch?v=Ow0rc008j1Y
https://www.youtube.com/watch?v=gzWOO2QHVJA
https://www.youtube.com/watch?v=hlr8dqWXcO4
https://www.youtube.com/watch?v=GPKBCdeow28
https://www.youtube.com/watch?v=UCDRfNU3tyA
https://www.youtube.com/watch?v=pAqtz-e3D3Q
https://www.youtube.com/watch?v=4x3tuEy2dhE
https://www.youtube.com/watch?v=4x3tuEy2dhE
https://www.svtplay.se/video/26929241/dokument-inifran-att-radda-ett-barn/dokument-inifran-att-radda-ett-barn-sasong-1-en-ny-maktig-motstandare?start=auto
https://www.svtplay.se/video/28347129/prio-1-i-forovarnas-spar/prio-1-i-forovarnas-spar-avsnitt-1?start=auto
https://www.svtplay.se/video/28363037/en-valdsam-karlek/en-valdsam-karlek-foralskelsen?start=auto
https://www.svtplay.se/video/27862247/dokument-utifran-idrottens-utsatta-barn-avsnitt-1?utm_medium=email&utm_campaign=SVT%20Dokumentr%20v%2036&utm_content=SVT%20Dokumentr%20v%2036+CID_c33adbd6e4ee0308957d02a21593cadd&utm_source=campaign%20monitor&utm_term=Streama%20p%20SVT%20Play
https://vimeo.com/374116111
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4r00oxIz5jo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ehkiHesNviw

