EN VECKA FRI FRÅN VÅLD är ett
initiativ skapat av Unizon och MÄN.

MÅNDAG 21 NOVEMBER
15:45-17:00 Sex mot ersättning
med fokus på barn och unga
För er som möter barn och unga i ert arbete.
Jonna Ålander, Medborgarhuset
18:00-19:00 Sex mot ersättning
med fokus på barn och unga
Vad kan du som vuxen göra? För allmänheten.
Jonna Ålander, Medborgarhuset/Facebook

TISDAG 22 NOVEMBER
13:30-15:00 Föreläsning om och med
organisationen MÄN
För yrkesverksamma, politiker och allmänhet.
En föreläsning om förändringsstrategier,
genus/normer och åskådarperspektivet,
samt våldsprevention.
Med Thorbjörn Ljungblom, från MÄN
Medborgarhuset
18:00-19:00 Föreläsning om och med
organisationen MÄN
För allmänheten. En föreläsning om vad
organisationen MÄN gör och står för. Om
samtalsmetoden ”Lilla rummet” , definition
av våld och begreppet aktiv åskådare.
Thorbjörn Ljungblom, från MÄN
Medborgarhuset/Facebook

Sex mot ersättning med fokus på barn och unga
Kom och lyssna på Jonna Ålander, regionkoordinator mot prostituation och människohandel, på
måndagskvällen, 18:00 på Medborgarhuset när

hon pratar om sex mot ersättning med fokus på
barn och unga. Vad kan du som vuxen göra för
att hjälpa? Jonna Ålander kommer att lägga fokus på sexuell hälsa, riskfaktorer och bemötande.

Föreläsning om maskrosbarn
Ta del av vår föreläsares egen historia om att vara
barn till en förälder som har ett missbruk eller mår
psykiskt dåligt. Föreläsaren beskriver sin egen resa
till att må bra, släppa kontrollen över sin förälder

och förstå att en har rätt att må bra – även om
ens förälder inte gör det. Föreläsningen innefattar
även en beskrivning av Maskrosbarns verksamhet
och möten med de hundratals ungdomar som vi
årligen kommer i kontakt med.

Ljusmanifestation
Vi träffas i kyrkans lokaler 16:00 på lördagen där
vi lyssnar till musik och lyfter den utsatthet som
mäns våld mot kvinnor medför. Det finns ljus,
fika, sång och gemenskap.

Ljusmanifestationen är ett samarbete mellan
Individ- och familjeomsorgen Arjeplogs kommun
och Svenska kyrkan i samklang med initiativskaparna för veckan.
Välkomna!

FREDAG 25 NOVEMBER
09:00-10:30 Föreläsning om maskrosbarn
Natalia Aramburu från barnrättsorganisationen Maskrosbarn föreläser för årskurs 7-8
Biografen

10:30-12:00 Föreläsning om maskrosbarn
Natalia Aramburu från barnrättsorganisationen Maskrosbarn föreläser för årskurs 9 samt
gymnasiet, Biografen

18:00-19:00 Föreläsning om maskrosbarn
Anna Sernemar & Johanna Azar från barnrättsorganisationen Maskrosbarn föreläser för
allmänheten, Biografen
Länk kommer på fb.com/arjeplogskommun

LÖRDAG 26 NOVEMBER
16:00-17:30 Ljusmanifestation
Vi möts utanför kyrkan där vi avslutar ”En
vecka fri från våld” med att tända ljus för varje
barn som förlorat sin mamma på grund av
våld, Arjeplogs kyrka
Fler föreläsningar och programpunkter hittar du här:
www.samverkanmotvald.se/frifranvald/

ETT SAMARBETE MELLAN LÄNSSTYRELSEN, LULEÅ KOMMUN, BODENS KOMMUN, TJEJJOUREN LULEÅ, KVINNOJOUREN ATHENA, KVINNOJOUREN NIKE, KALIX
KOMMUN, KALIX FOLKHÖGSKOLA, PITEÅ KOMMUN, ARJEPLOGS KOMMUN, ÖVERKALIX KOMMUN, ÖVERTORNEÅ KOMMUN SAMT RÄDDA BARNEN.

