
 
Konferensen är kostnadsfri!Skynda att anmäla dighär!

FÖR ETT TRYGGARE JÖNKÖPINGS 
LÄN - TILLSAMMANS
En konferens om våldsförebyggande arbete för barn och unga

Måndag 19 november
kl. 8.30-16.00

Kulturhuset Spira, Jönköping

Vi välkomnar alla er som dagligen möter eller arbetar med frågor som rör barn och unga inom 
skola, kultur & fritid, myndigheter, socialtjänst, idrottsrörelsen, ideella organisationer med flera.

Vårt övergripande syfte är att sprida kunskap, etablera och stärka samverkan i det universella 
våldsförebyggande arbetet* i Jönköpings län. Vi vill i första hand visa på behovet av att bygga 
upp ett verksamt våldsförebyggande arbete samt betydelsen av att arbeta specifikt med unga 
pojkar och män. Under konferensen kommer vi att inspirera och visa på olika användbara 
metoder regionalt men även nationellt framgångsrika exempel som till exempel MÄN, Locker 
Room Talk, Botkyrka kommun.
*insatser som vänder sig till alla i samhället innan problem har uppstått.

INBJUDAN

Ses på Spira 

19 nov!

Länsstyrelsen i Jönköpings län • Jönköpings kommun • Jönköping University 
 Barnahus • Kvinno- och tjejjouren Jönköping • Region Jönköpings Län 
Brottsofferjouren • Rädda Barnen • Smålandsidrotten • Erikshjälpen m.fl.ARRANGÖRER:

VÄLKOMMEN!

https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/kalenderhandelser---jonkoping/2018-09-04-for-ett-tryggare-jonkopings-lan---tillsammans.-en-konferens-om-valdsforebyggande-arbete-for-barn-och-unga..html
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/kalenderhandelser---jonkoping/2018-09-04-for-ett-tryggare-jonkopings-lan---tillsammans.-en-konferens-om-valdsforebyggande-arbete-for-barn-och-unga..html
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/kalenderhandelser---jonkoping/2018-09-04-for-ett-tryggare-jonkopings-lan---tillsammans.-en-konferens-om-valdsforebyggande-arbete-for-barn-och-unga..html


PROGRAM
FÖR ETT TRYGGARE JÖNKÖPING 
- TILLSAMMANS
      
08:00 Registrering och fika

08.30-08.40 Välkommen!
Sofia Lager Milton, 
Moderator

08.40-09.00 Inledning
Shanga Aziz, Locker Room 
Talk

09.00-10.15
Hur kan kommuner arbeta för att uppnå en kommun fri från våld? 

Praktiska exempel från runt om i Sverige.

MÄN för jämställdhet och 
Botkyrka Kommun

10.15-10.45 Fika

10.45-12.00
Hur kan civilsamhället och idéburna verksamheter arbeta våldspre-
ventivt? Exempel från jourrörelsen och fritidsgården Underground.

Kvinno-& Tjejjouren Jönköping,
Tjejjouren Jorun, Underground 
fritidsgård och Björn Jonsson, 
Jönköping University

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.15
Hur kan idrottsvärlden arbeta med manliga ideal, doping, 

aggressivitet och våld?

Johan Öhman, 100% ren hård-
träning, Shanga Aziz, Locker 
Room Talk, Smålandsidrotten

14.15 -14.45 Fika

14.45 – 15.50

Vad sker inom länet? Skolan som en nyckelaktör – exempel på 
arbetssätt och insyn i metoderna; Mentorer i våldsprevention, 

Normstorm, Kärleken är fri. Trygghetsarbete på bostadsbolag och 
webbplattform för jämställdhetsarbete.

Jönköpings kommun,
Elever från Flahultsskolan,
Vätterhem, Länsstyrelsen

15.50-16.00 Avslutning och framtidstankar!
Sofia Lager Milton, 
Moderator

ANMÄL DIG HÄR! 
Eller via Lansstyrelsen.se/jonkoping, Se kommande händelser, 19 nov.
Har du frågor kontakta: Hanna Stenfelt, Projektledare, Länsstyrelsen
hanna.stenfelt@lansstyrelsen.se, 010-223 64 05

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN - FÖR ETT TRYGGARE JÖNKÖPINGS LÄN!

 
Anmäl dig senast 2 november!

På kvällen bjuder Smålandsidrotten in till en föreläsning- och utbildningskväll kring normer och 
jargonger inom idrotten, jämställdhet och vad jag/du/vi tillsammans kan göra för att få idrotten till 
en plats dit alla känner sig välkomna för den man är. 
Mer information kommer på www.smalandsidrotten.se under kalender.  VÄLKOMNA!
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