Konferens om våld i
ungas nära relationer/
partnerrelationer
Göteborg 2 februari 2018

Program
• 9.00 Inledning, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Dialoga
• 9.30 Sibel Korkmaz, Stockholms universitet,
Våld mellan unga i nära relationer, forskningsöversikt,
• 10.30 Paus
• 11.00 Mikis Kanakaris, Stiftelsen 1000 möjligheter,
Våld i ungas nära relationer - vad är det och vad kan vi
göra åt det?
• 12.00 Jeanette Rahbe, Tjejjouren Väst
• 12.30 Konferensen avslutas

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Enheten för social hållbarhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mänskliga rättigheter
Integration
Ensamkommande flyktingbarn
Personligt ombud
Föräldrastöd
Barnperspektivet
Tillsyn – alkohol, tobak
ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak)
Jämställdhet inkl mäns våld mot kvinnor
Brottsförebyggande arbete

Länsstyrelsens jämställdhetsarbete
Styrs av den nationella jämställdhetspolitiken vars mål är:
Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället
och sina egna liv
1.

En jämn fördelning av makt och inflytande

2.

Ekonomisk jämställdhet

3.

Jämställd utbildning

4.

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

5.

Jämställd hälsa

6.

Mäns våld mot kvinnor skall upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig integritet.

Länsstyrelsernas uppdrag inom området mäns våld mot
kvinnor
Ett övergripande samordningsuppdrag

- barn som lever med våld,
- våld i nära relationer,
- hedersrelaterat våld och förtryck,
- prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
Länsstyrelserna ska bland annat:
- ta fram regionala strategier och handlingsplaner
- främja samverkan
- tillhandahålla regionalt kompetens och metodstöd
Fokus på våldpreventivt arbete
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Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en
jämställd framtid (Skr. 2016/17:10)
Övergripande jämställdhetspolitiska målet:
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och
sina egna liv
1. En jämn fördelning av makt och inflytande
2. Ekonomisk jämställdhet
3. Jämställd utbildning
4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet
5. Jämställd hälsa
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig integritet

Ny jämställdhetsmyndighet 2018
• Bidra till en strategisk och sammanhållen styrning och ett
hållbart och effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken
• Analys och uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet
• Stöd till myndigheter, landsting, regioner och kommuner i
genomförandet av jämställdhetspolitiken
• Stöd till statliga myndigheter
• Bistå regeringen som expert i det internationella arbetet på
jämställdhetsområdet
• Bidra till att den nationella strategin för att förebygga och
motverka mäns våld mot kvinnor blir känd, öka samordningen
på området samt stödja länsstyrelsernas insatser på området

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor 2017-2026
Strategin ska bidra till att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska delmål att
mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
Politiska målsättningar
• Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
• Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och barn
• Effektivare brottsbekämpning
• Förbättrad kunskap och metodutveckling
Regeringens ambition är att verka för en omorientering från ett reaktiv till ett
proaktivt förhållningssätt och att främja utvecklingen av effektiva åtgärder för
att förhindra både att våld utövas och att våld upprepas.

Strategins tillämpningsområde
•
•
•
•
•
•
•
•

Allt våld som riktas mot kvinnor och flickor på grund av kön
Våld i nära relationer
Hbtq-personers utsatthet för våld
Barn som utsätts/bevittnar våld
Hedersrelaterat våld och förtryck
Prostitution och människohandel för sexuella ändamål
Sexualbrott
Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, media
och pornografi i syfte att reproducera föreställningar om kvinnors
underordning

Överensstämmer med Istanbulkonventionens tillämpningsområde

Strategins utgångspunkter
• Våld ska förebyggas med fokus på våldsutövare och
maskulinitetsnormer
• Större uppmärksamhet på flickors och unga kvinnors utsatthet för
våld
• Olika livssituationer och omständigheter som kan innebära särskild
sårbarhet
• Funktionshinderperspektivet
• Hedersnormer bland närstående
• Barns rätt och barns bästa
• Hbtq-personers rättigheter

Åtgärdsprogram 2017-2020
• Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
• Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för
våldsutsatta kvinnor och barn
• Effektivare brottsbekämpning
• Förbättrad kunskap och metodutveckling

Länsstyrelsens aktiviteter våren 2018
• 6 februari – Konferens i samband med internationella dagen för
nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor
• 8 mars – Hearing på Trappscenen, Göteborgs stadsbibliotek med
verksamheter som förebygger och bekämpar mäns våld mot
kvinnor.
• 1-15 mars - Utställningen Cause of Death: Woman visas på
Stadsbiblioteket i Göteborg
• 13 mars – utbildningsdag om våld mot personer med
funktionsnedsättningar/variationer
• 7-8 maj – utbildning våldsutövare
•

Webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

• http://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-forkommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/webbkurs-om-vald/

Stöd för arbetet mot
våld
•
•
•
•

Att organisera arbete
Att arbeta med våldsutsatta,
barn, våldsutövare
Utsatta grupper
Lärande exempel

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Nationell stödtelefon för våldsutsatta och
yrkesverksamma som möter målgruppen
www.kvinnofridslinjen.se

Nationellt kompetensteam 010-223 57 60
Råd och konsultation för yrkesverksamma:
• Hedersrelaterat våld och förtryck
• Barnäktenskap
• Tvångsäktenskap
• Könsstympning

www.hedersförtryck.se

Länsstyrelsen Västra Götaland
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Facebook Jämställt Västra Götaland

