Välkommen på öppen föreläsning!
Att framgångsrikt förebygga våld i ungas nära relationer
Sexuellt, psykiskt, fysiskt och digitalt våld. Att få höra kränkande ord, få hotfulla sms, slag, knuffar
och sparkar. Att få sina sociala medier kontrollerade och bli våldtagen som straff för utebliven
rapportering om var man befinner sig eller vem man träffar. Så kan vardagen i ett förhållande mellan
två sextonåringar se ut. Det handlar om helt vanliga tonåringar som du möter i ditt klassrum, på ditt
mottagningsrum eller kanske i en fritidsaktivitet.
Trots att samhället tydligt tar avstånd mot mäns våld mot kvinnor görs förvånansvärt lite för att
förebygga att unga människor utsätts för våld i sina nära relationer. Destruktiva förhållanden drabbar
ungas välmående, hälsa och förutsättningar för lärande. Det är därför du, som dagligen möter unga i
ditt arbete eller engagemang, är så viktig när det gäller både att upptäcka och att förebygga våld i
ungas relationer. Ditt stöd och din förståelse kan vara avgörande för att en ung människa ska klara av
att bryta ett destruktiv beteende eller söka stöd för att ta sig ur ett förhållande.
Föreläsningen lyfter följande frågeställningar:
● Ungas våld i nära relationer: vad innebär det? Hur kan det se ut rent konkret?
● En del i det förebyggande arbetet: Att våga ifrågasätta stereotypa föreställningar om hur
“tonårstjejer och tonårskillar” är.
● Hur upptäcker jag att en ungdom i min närhet utsätts för, eller utsätter sin partner för våld?
● Hur bemöter jag en ung person som blir utsatt?
● Hur bemöter jag en ung person som utsätter?
● Relationslinjen, som öppnar hösten 2017, kommer att vända sig till både den som utsätts för
och den som utsätter någon annan för våld. Hur kommer vi att arbeta rent konkret med stöd
till unga?
● Vad säger forskningen om våld i ungas nära relationer?
Målgrupp: Du som i ditt arbete eller engagemang möter ungdomar. Du kan vara verksam inom tex
skola, kyrka, fritidsverksamhet, idrottsförening, ideell verksamhet eller socialtjänst.
Datum: 7 februari 2017
Tid: Kl 17:30 - 19:30
Plats: Eriksbergsgatan 46, Stockholm. Hitta hit.
Pris: Erbjudande! Pris endast 195 kr när du bokar din plats senast 22 december 2016! Priset
inkluderar smörgås/kaffe/the. Ordinarie pris 295 kr inkl moms/pers.
Vi erbjuder grupprabatt: är ni tre eller fler som bokar er samtidigt, betalar ni endast 185 kr/person.
Sista dag att boka/avboka plats är 24 jan. Ej avbokad plats debiteras. Det går bra överlåta plats till
kollega. Obs! begränsat antal platser!
Boka din plats via mejl: zandra@1000mojligheter.se. Uppge namn på de personer du vill anmäla,
arbetsplats, faktureringsadress, samt e-post. Även telefonnr till minst en person i sällskapet.
Stiftelsen 1000 Möjligheter är en idéburen organisation som stöttar och stärker unga och arbetar förebyggande för ett
jämställt samhälle fritt från våld. Vi arbetar med våld i ungas nära relationer och med unga i prostitution och
människohandel.
Adress: Eriksbergsgatan 46 11430 Stockholm // tel: 0709- 55 31 53 // mejl: info@1000mojligheter.se
www.1000mojligheter.se

