Almedalen 2019:

Inbjudan till en heldag om våldsutsatthet
Våld och olika former av övergrepp är oftast dolt och mörkertalet alldeles för stort. Hur kan vi hjälpa de mest
utsatta i samhället? Kom till Folkets Bio i Visby onsdagen den 3 juli. Under en hel dag med värdefulla insikter
varvas filmvisning med paneldiskussioner. Varmt välkommen! #villdusemig?

PROGRAM onsdagen den 3 JULI
Lokal: Folkets Bio, Adelsgatan 39
9.30 – 11.00

Rebecca Lagh, advokat och specialiserad på våld och vårdnadstvister. ”Vilket är samhällets
ansvar för våldsutsatta barn i rättsprocessen?”

11.00 – 12.30

IKKR-Kvinnojouren NINA, ”Vad händer bakom stängda dörrar?” Om våldsutsatta kvinnor i
migration.

13.00 – 15.00

Linköpings Stadsmission, ”Vem räddar Hanna och Mette?” Om våldsutsatthet i kombination
med beroendeproblematik.

15.00 – 16.00

nxtME, ”Incest – en mörk hemlighet många bär på. Hur kan vi hjälpa utsatta?”

16.00 – 17.30

Linn Moser Hällen, socionom, föreläsare, författare och filmskapare. Specialiserad på våld i
nära relationer. ”Vem märker om jag dör?” Om dödligt våld i nära relationer.

17.30 – 18.30

TROTS kvinnojour, ”Behövs de ideella kvinnojourerna i Sverige?”
Installation & musik kring hur många som sökt sig till kvinnojourer under ett år.

(Se programbeskrivningar här nedanför)

#villdusemig
PROGRAM onsdagen den 3 juli, Folkets Bio
9.30 – 11.00 Vilket är samhällets ansvar för våldsutsatta barn i rättsprocessen?
Barn har enligt svensk lag rätt att skyddas från våld och övergrepp. De har också rätt att få leva under trygga
och stabila förhållanden. Idag tillgodoses inte barns rättighet till skydd av de myndigheter som ska skydda dem.
Vi ser gång på gång att samhället sviker dessa barn. Att barn tvingas till umgänge med en våldsutövande
förälder och att den förälder som vill skydda barnet riskerar att förlora vårdnaden. Vad har samhället för ansvar
att skydda dessa barn? Vad kan vi som privata aktörer göra? Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB
håller ett seminarium med efterföljande paneldebatt om våld och vårdnad. Advokatbyrån är en brottsofferoch barnrättsbyrå som har mångårig erfarenhet av att arbeta med våld och vårdnadstvister.

11.00 – 12.30 Vad händer bakom stängda dörrar?
Många nysvenska kvinnor som flytt från våld möter våld i vårt samhälle. Hur kan politiker och samhällsaktörer
undvika att det blir så, och vad har samhället för ansvar? Nysvenskarnas våldsutsatthet, tas det på allvar?
IKKR-Kvinnojouren Nina visar dokumentärfilmen Bakom stängda dörrar. Därefter följer en paneldebatt.

13.00 – 15.00 Vem räddar Hanna och Mette? Om våldsutsatthet och beroendeproblematik
Visning av verklighetsbaserade kortfilmer om Hanna och Mette, följt av paneldebatt. 90% av alla med beroende
är våldsutsatta. Alltför många lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som en följd av våldsutsatthet och
trauman från händelser i livet. Alkohol och droger blir en nödvändig del för att orka med livssituationen. Vilken
behandling krävs för att våldsutsatta personer som lever med beroende ska nå hållbara resultat? Hur kan vi
säkerställa att personer inte bollas mellan olika samhällsaktörer? Filmerna som är helt nya i sin genre ingår i en
nationell utbildningssatsning som tagits fram i samarbete med Amphi Produktion. Lansering sker i oktober
2019. Projektet finansieras av Arvsfonden.
Linköpings Stadsmission har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta personer som lever med
olika former av beroendeproblematik. Professionellt bedriver vi innovativt socialt arbete och skapar opinion för
samhällsförbättring.

15.00 – 16.00 Incest – en mörk hemlighet många bär på. Hur kan vi hjälpa utsatta?
Lena Morin, vars pappa blev dömd, berättar om sin resa från incest, våld, hot och kontroll till att idag vara hel.
Hon är en eldsjäl som startade organisationen nxtME. nxtME arbetar med att hjälpa andra överlevare av incest.
De erbjuder stöd och hjälp, föreläser, utbildar samt verkar opinionsbildande. Lena utmanar oss att bryta tabun
kring incest så att vi vågar se, vågar bemöta, vågar prata och har möjlighet att ge den vård som de utsatta
skulle önska och behöva. Hon förmedlar kunskap, verktyg och hopp om hur vi kan nå en framtid där alla utsatta
får den hjälp de behöver.

16.00 – 17.30 Vem märker om jag dör?
Visning av filmen " Ingen kommer att märka om jag dör" av Linn Moser Hällen med efterföljande panelsamtal
om hur vi kan förebygga dödligt våld i nära relationer. Varje år mördas ca 13 - 17 kvinnor till följd av våld i nära
relationer. Ofta har brottsoffren haft kontakt med olika samhällsinstitutioner innan mordet. Vad kan vi göra
bättre och hur kan vi tillsammans förebygga dödligt våld i nära relationer? Linn Moser Hällen är socionom,
föreläsare, författare och filmskapare som har arbetat med våld i nära relationer i över 11 år. Linn deltar aktivt i
den offentliga debatten och driver opinion för ökad kunskap om våld och dödligt våld i nära relationer.

17.30 – 18.30 Behövs de ideella kvinnojourerna i Sverige?
Utifrån statistik kan vi fråga oss om de ideella kvinnojourernas arbete är nödvändigt för dem som drabbas av
våld i nära relationer. Genom en installation och levande musik från bandet Bumpers, kommer ni att få en
visuell upplevelse och en känsla av kraften i kvinnojourens arbete. TROTS Kvinnojour på Gotland.

