Onsdag 23 november klockan 08.45-16.00
Karlstads universitet, Aula Magna
Målgrupp
Anställda inom kommun, landsting,
länsstyrelse, förtroendevalda, polisen, ideella
organisationer samt övriga intresserade.
Avgift
Deltagaravgift 500 kronor sätts in på
Länsstyrelsens bg 5051-7721 – märk med
6033-212471-8017 Deltagaravgift 20161123
samt namn. Avgiften sätts in i samband
med anmälan. I avgiften ingår för- och
eftermiddagsfika samt lunch. Anmälan
är bindande men kan överlåtas, utebliven
närvaro debiteras fullt.
Anmälan
Senast 4 november via nedanstående länk
ANMÄLNINGSFORMULÄR

Länsstyrelsen Värmland och Brottsförebyggande Centrum i Värmland bjuder in till

Genus som verktyg
Från det att vi är barn har vi normer att förhålla oss till utifrån vårt kön. Dessa normer skapar olika
förväntningar, förutsättningar och möjligheter beroende på om vi är född som flicka eller pojke. Dessa
normer skapar begränsningar för hur vi som barn kan vara den vi vill vara, bli inkluderade och få goda
förutsättningar för liv och hälsa samt lika rättigheter.
Dessa normer ligger också till grund för olika destruktiva beteenden. Vi kan med ett effektivt förebyggande
och främjande arbete minska mänskligt lidande på grund av olika former av utsatthet kopplat till
dessa destruktiva uttryck, såsom ohälsa, våld och diskriminering. Detta arbete måste också ha ett
integrationsperspektiv för att stärka alla barn och ungas lika rättigheter.
Vi kan förebygga i olika steg, vid olika tidpunkter och utifrån olika teorier om vad som är orsak till det
vi vill förändra. Den här dagen syftar till att ge ökad kunskap och en ökad förståelse för hur normer om
maskulinitet och femininitet, det vill säga genus, kan sättas in i ett förebyggande sammanhang.
Hur skapar vi ett inkluderande samhälle med genus som verktyg?
Arrangeras i samarbete med: 			

Kontakt BFC		

Kontakt Länsstyrelsen

						
						
						

Per Hydén
Per.hyden@bfciv.se
072-250 28 92

Isabel Persson					
isabel.persson@lansstyrelsen.se			
010-224 73 39

www.lansstyrelsen.se/varmland

Program

Presentation av föreläsare

08.45-09.15 Välkomstkaffe och registrering

Per Hydén arbetar som handläggare för
antidiskrimineringsverksamheten vid
Brottsförebyggande Centrum i Värmland. En
verksamhet som arbetar för lika rättigheter och
mot diskriminering bland annat genom utbildning
och rådgivning till enskilda. Per har en pol. kand
i statsvetenskap från Karlstads universitet samt
har studerat mänskliga rättigheter och freds- och
konfliktkunskap vid Uppsala universitet.

09.15-11.45

Intro - välkommen av moderator

- Genus och barnkonventionen. Per Hydén, BFC,
Antidiskrimineringsverksamheten. Hur kopplar
vi teorier om genus och normer till förebyggande
arbete för att säkerställa barns rättigheter?
- Konsten att kombinera integration med
jämställdhet. Mehrdad Darvishpour, lektor i socialt
arbete vid Mälardalens högskola. Vilken påverkan
kan migration och bristen på integration ha för unga
mäns maskulinitet och identitetsutveckling? Vad
händer när mångkultur kolliderar med mänskliga
rättigheter i allmänhet och flickor och kvinnors
rättigheter i synnerhet? Hur tillämpar man ett
jämställdhetsperspektiv i integrationsarbetet?
11.45-12.45
12.45-14.00

Lunch
Föreläsningarna fortsätter

- Kan vi förebygga våld? Lena Berg, fil
dr. i sociologi. Hur kan normer, framförallt
maskulinitetsnormer, utgöra en viktig del i ett
strukturerat (vålds-)förebyggande arbete?
14.00-14.20
14.20-16.00

Mehrdad Darvishpour är fil dr. i sociologi, docent
i socialt arbete, senior lektor och forskare i socialt
arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd vid
Mälardalens högskola. Darvishpour disputerade
i sociologi vid Stockholms universitet 2003.
Darvishpour har genomfört ett antal studier på
temat kön, etnicitet och familj och expert inom
hedersproblematiken. Hans senaste studier handlar
om jämställdhet, etnicitet och ”andra män”.
Lena Berg arbetar med metodutveckling av
våldsprevention med fokus på barn och unga
inom organisationen ”Män för Jämställdhet”. Lena
Bergs forskarkompetens rör sig inom områden
som genus, ungdomar, relationer och våld, då
framför allt sexuellt våld. Parallellt med forskningen
arbetar Lena Berg kliniskt som kurator vid Järva
Ungdomsmottagning med samtal som handlar om
relationer, sexualitet och våld.

Fika
Föreläsningarna fortsätter

- Maskulinitet, normer och idrott. Sofia B
Karlsson, Perspektivbyrån. Hur skapas och
återskapas normer i ett sammanhang där vi i
mångt och mycket delar upp enligt kön? Hur
går det att jobba aktivt, normmedvetet, på olika
nivåer i föreningar och förbund med att förebygga
destruktiva uttryck såsom homofobi och sexism?
- Lägesbild sexuella ofredanden. Tia Jylhä och
Urban Bengtsson från polisen ger en lägesbild över
sexuella ofredanden samt förslag till åtgärder.

Sofia B Karlsson jobbar idag med jämställdhetsoch hbtq-frågor på Riksdrottsförbundet,
som utbildare för RFSL och som konsult för
Perspektivbyrån. Hon har en mångårig erfarenhet
av att arbeta med frågor som rör inkludering,
diskriminering, normkritik och jämställdhet. Sofia
har i flera uppdrag arbetat för en mer inkluderande
idrott, bland annat i AIK-projektet ”Fotboll för alla”.
Tia Jylhä och Urban Bengtsson från polisen
informerar utifrån kartläggningen som ligger till
grund för den sammanställning som har gjorts av
den Nationella Operativa Avdelningen (NOA) inom
polisen.

www.lansstyrelsen.se/varmland

