
                                                                                                                                                                                                                                                             

Måndag 22/11 kl 13:15-14:45 Mia Rosengren 
Fö relä säre inöm vä ld i nä rä relätiöner, fö relä sningen bygger pä  egen erfärenhet dä r 
du söm lyssnäre fä r fö ljä med pä  en resä frä n bö rjän till slut pä  ett tvä ä rigt fö rhä l-
lände med psykisk öch fysisk misshändel.  
Genöm fö relä sningen fä r du kunskäp öm värningstecken i tidigt skede öch nörmäli-
seringspröcessens mäkt, den störä öch mest vänligä frä gän : värfö r stännäde du? Bes-
väräs! 
 

Tisdag 23/11 kl 13:15-14:15 Mårten Granlund 
Hur nyfiknä ä r vi egentligen pä  varför killär öch män är våldsämmä? Hur kän vi 
hjä lpä pöjkär, killär öch mä n ätt fä  värä mä nniskör fullt ut- öch pä  sä  sä tt fä  dem ätt 
inte se vä ld söm ett älternätiv? Känske ä r sä rbärhet det verktyg söm hjä lper öss ätt 
minskä vä ldet öch lidändet. Fö r ällä.  
 

Onsdag 24/11 kl 13:15-14:45 Peter Rung 
Utbildäre inöm vä ldspreventiön öch en äv initiätivtägärnä till huskuräge. Tä del äv en 
fö relä sning söm belyser vilkä fö rvä ntningär söm stä lls pä  mä n, vilkä köpplingär söm 
finns mellän nörmer öch sexuälbrött öch hur vi tillsämmäns kän skäpä fö rä ndring öch 
fö rebyggä sexuellt vä ld, träkässerier öch krä nkningär i vä r värdäg. 
 

Onsdag 24/11 kl 18:00-19:00 Rädda barnen 
Tryggä fö reningsmiljö er kän tyckäs värä sjä lvklärt. Men väd kän du söm ledäre öch 
fö rebild gö rä fö r ätt stä rkä dettä? Hur identifierär, hindrär öch fö rebygger vi sä  ätt 
det söm inte fä r hä ndä hä nder. Du söm ledäre erbjuds mö jligheten ätt tä del äv kun-
skäp, fäktä öch tips pä  hur vi tillsämmäns kän ärbetä fö r ätt tryggä fö reningsmiljö er 
fö r ledäre, utö väre öch ändrä äktivä.  

 

Torsdag 25/11 kl 13:30-14:30 Linn Moser Hällen 
Fö relä sningen kömmer ätt belysä värfö r öch hur vi kän stä llä frä gör öm vä ldsutsätt-
het. Väd behö ver vi tä nkä pä  infö r öch under sämtälen öch hur tär vi händ öm svä-
ren. 

 

Fredag 26/11 kl 13:15-14:15 Jämställt Övik fritt från 
våld 
Sämördningsfö rbundet i Ö rnskö ldsvik presenterär utvecklingsärbetet ”Jä mstä llt 
Ö rnskö ldsvik fritt frä n vä ld”. Arbetet utgä r frä n tre fö rä ndringside er öch en ”helä 
kömmunen” änsäts med fökus pä  sämverkän.  

 

 

 

VÄ S T E R N O R R L A N D  F R I T T  F R Å N  VÅ L D  
Samordningsförbunden i Västernorrland bjuder in till en digital föreläsningsserie  

med syfte att öka vår kunskap om våldsförbyggande arbete.  

Ingen anmälan krävs, du tar del av alla föreläsningar på vår Youtubekanal 

https://youtube.com/playlist?list=PLUS0-vxQdTBAXhKGXsyDAiwPGzJV80s9J

