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Beskrivning
Författare: Eva Österberg.
I våldssituationer utmålas kvinnorna ofta som offer och våld mot kvinnor behandlas
regelbundet i media. Men genom tiderna har kvinnorna stått även på andra sidan och precis
som männen har de misshandlat, krigshetsat och mördat. Det är en bild av kvinnan som sällan
återges. I boken Kvinnor och våld. En mångtydig kulturhistoria nyanseras denna förenklade
könskodning av våldet.
Bokens fjorton medverkande författare pekar på olika sätt att koppla ihop kvinnor med våld:
våld i familjen, våld i krig samt den vetenskapliga begreppsbildningen kring våld. Flera kända
kvinnor figurerar, såsom drottning Kristina, Sophie Elkan och Simone Weil. Även okända
kvinnor och deras öde tas upp: misshandlade kvinnor inför rätta, mödrar som mördat sina
barn eller våldsamma kvinnor som låsts in på sinnessjukhus.
Nordic Academic Press har tidigare givit ut böckerna Våldets mening (2004) och Offer för
brott (2002) som båda tangerar i diskussionen Kvinnor och våld. Bokens redaktörer är Eva
Österberg, professor i historia vid Lunds universitet samt Marie Lindstedt Cronberg, fil. dr och
forskarassistent vid Historiska institutionen vid Lunds universitet.

Annan Information
Denna Genväg till forskning handlar om ett vanligt och allvarligt folkhälsoproblem; våld mot
gravida kvinnor. I fokus för studien är när och hur frågor om våld ställs till kvinnor under
graviditet, utifrån internationell forskning.1 Inledningsvis beskrivs hur våld påverkar gravida
kvinnors och ofödda/nyfödda barns hälsa.2 Härefter.
12 feb 2016 . Sexuella övergrepp och andra former av våld är något kvinnliga
busskonduktörer i Indien tvingas stå ut med för att inte riskera att bli av med jobbet. Många
lever med en ständig rädsla inför vad som kan hända. Men kvinnorna har börjat organisera sig
inom det indiska facket MTSKS - och nu finns hopp om.
5 mar 2014 . Sverige tillhör de tre länder som har högst andel våldsutsatta kvinnor, enligt den
mest omfattande studien på EU-nivå hittills. Sammanlagt har 62 miljoner kvinnor i EU upplevt
fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder. Rapporten presenterades i dag av EU:s organ
för mänskliga rättigheter, FRA, vars.
8 mar 2016 . Läs min artikeln på DNDebatt ( se även pdf) EU-parlamentet. I dag, den 8 mars,
röstar vi om en resolution om flyktingkvinnors utsatthet. EU-kommissionen måste kartlägga
kvinnliga flyktingars behandling i EU och därefter presentera lagförslag som garanterar en
konsekvent, könsmedveten behandling av.
Kvinnofridslinjen är för dig som utsatts för våld eller hot och även för dig som anhörig till
någon som utsatts för någon typ av övergrepp.
Syftet med detta forskningsprojekt är att ur ett postkolonialt perspektiv belysa och
problematisera hur ansvar tas för problemet mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer i
Sverige på nationell nivå och inom det samiska samhället. Medverkande forskare är Monica
Burman, Juridiskt forum (projektledare) och Maria.
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot
kvinnors och barns hälsa, välbefinnande och liv. Med utgångspunkt i ett kongressuppdrag vill
Sveriges Kommuner och Landsting verka för att det utveck- las framgångsrika modeller för att
förhindra hot och våld mot kvinnor och barn.
I Djurskyddslagen bör de hot och det våld som mannen/partnern använder mot
kvinnans/partnerns sällskapsdjur dömas som ett grovt djurplågeribrott. Förändringarna skulle
få påtagliga effekter för samtliga brottsoffer. Det ökar även möjligheten att uppnå det 4:de
Jämställdhetsmålet: att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
16 nov 2016 . Att stoppa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för Sveriges
feministiska regering. Därför presenterar regeringen nu en nationell strategi.
24 nov 2016 . Det tydligaste kvittot på att Sverige fortfarande inte är jämställt, är lönegapet.
Kvinnors inkomster kommer inte ikapp mäns i någon yrkesgrupp, det begränsar kvinnors
makt och frihet. Den yttersta konsekvensen av ojämställdheten, är att mäns våld mot kvinnor
fortfarande är ett av vår tids stora.

RSK – Riksföreningen stoppa mäns våld mot kvinnor är en ideell, politisk och religiöst
obunden förening, som jobbar i förebyggande syfte. Vi arbetar med att informera skolor
myndigheter och företag om mäns våld mot kvinnor och barn i form av föreläsningar.
19 nov 2015 . Kvinnor överallt i världen mördas, våldtas, torteras, fängslas och tystas ner just
för att de är kvinnor. Den 25 november är det 16 år sedan Internationella dagen för
avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades – här är 16 anledningar till att dagen forfarande
behövs.
9 feb 2016 . Forskaren Margareta Uttjek har i sin rapport om våld mot kvinnor
Dorvu/Dårvvo/Dårvvuo/Jearsoe /Trygghet (Sametinget 2008) pekat på bristen på
kulturkompetent hjälp och stöd till utsatta kvinnor. Ett förslag från ett seminarium som
Sametinget höll var att inrätta en jourtelefon för samiska kvinnor.
13 procent av alla flickor mellan 15 och 17 år har någon gång utsatts för sexuella övergrepp.
Det är ett resultat i studien om Kvinnors och mäns erfarenheter av våld som professor Gun
Helmer, föreståndare för Nationellt centrum för kvinnorfid vid Uppsala universitet, har gjort.
10 000 kvinnor och 10 000 män har tillfrågats om.
Våld mot kvinnor. Våld i nära relationer drabbar framför allt kvinnor och våldsutövaren är
oftast en man. Trots att även män utsätts för våld fokuserar både socialtjänstlagen och
samhällets satsningar på våldsutsatta kvinnor. Att lyfta fram just kvinnorna är motiverat av
syftet att ge skydd åt offer för könsrelaterat våld. Ett annat.
25 nov 2015 . LJUS FÖR OFFREN. I dag firas internationella FN-dagen mot våld mot
kvinnor. Världshälsoorganisationen WHO kallar kvinnovåld en världsomspännande epidemi
som drabbar åtminstone var tredje kvinna. (Foto: Lehtikuva ).
Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.
Veronica Ekström. Linköping Studies in Arts and Science. No. 689. Filosofiska fakulteten.
Linköping, Oktober 2016.
8 mar 2016 . Mäns våld mot kvinnor och tjejer är det yttersta beviset på det. Västerorts
kvinnojour och K:RUT tjejjour stöttar och skyddar hundratals varje år. I samband med
internationella kvinnodagen, 8 mars, vill vi på Västerorts kvinnojour och K:RUT tjejjour lyfta
och uppmärksamma alla dessa modiga kvinnor och.
I våldssituationer utmålas kvinnorna ofta som offer och våld mot kvinnor behandlas
regelbundet i media. Men genom tiderna har kvinnorna stått även på andra sidan och precis
som männen har de misshandlat, krigshetsat och mördat. Det är en bild av kvinnan som sällan
återges. I boken Kvinnor och våld. En mångtydig.
Syftet med denna uppsats är att analysera socialsekreterares föreställningar kring mäns våld
mot kvinnor, våldsutsatta kvinnor och kring stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor. Uppsatsen
är en kvalitativ studie som bygger på halvstrukturerade forskningsintervjuer med sex
socialsekreterare, verksamma inom fyra olika.
25 nov 2016 . En av tre kvinnor i världen utsätts för våld någon gång i livet. • En
överväldigande majoritet av mäns våld mot kvinnor utförs i nära relationer. • Mellan 40-50%
av kvinnor i EU har upplevt någon form av sexuella trakasserier på sin arbetsplats. • Ungefär
130 miljoner flickor och kvinnor i världen idag har blivit.
Varför är våldet mot kvinnor ett så utbrett problem ? Mäns våld mot kvinnor kan inte
förklaras enbart utifrån ett individualperspektiv. Svaret måste också sökas i kvinnors och
mäns olika ställning i samhället: - Män tillåts och förväntas dominera över.
Normaliseringen av våldet sker långsamt och i början även subtilt. Men med tiden blir det
onormala normalt. Det är normaliseringen av våldet som, tillsammans med den traumatiska
bindningen (se Offret), gör att kvinnan stannar kvar. Det som för en annan, utomstående
kvinna, skulle upplevas chockerande, märkligt eller.

5 mar 2014 . Drygt 62 miljoner kvinnor i Europa har tvingats utstå någon form av sexuellt
våld. Det visar en rapport från EU-parlamentet som presenterades på onsdagen. EU:s Agency
for Fundamental Rights (FRA) har genomfört den största statistiska undersökningen någonsin
om våld mot kvinnor. 42 0000 kvinnor har.
På en global såväl som en nationell nivå har mäns våld mot kvinnor definierats som ett utbrett
folkhälso- och samhällsproblem som utgör ett allvarligt hot mot kvinnors och barns hälsa,
välbefinnande och liv. Enligt FN befinner sig kvinnor världen över i en position av kroppslig
utsatthet i det offentliga såväl som det privata.
Diskriminering av och våld mot kvinnor utgör allvarliga kränkningar av de grundläggande frioch rättigheterna. Begreppet.
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Behovet av kun- skap inom området
är stort. Under de senaste åren har därför Brottsföre- byggande rådet, Brå, publicerat en rad
rapporter i ämnet. Dessa har bland annat behandlat frågor som omfattningen av våld mot
kvinnor, besöksför- budslagens tillämpning.
9 dec 2016 . Regeringens satsningar mot mäns våld mot kvinnor har varit omfattande under de
senaste åtta åren jämfört med hur det har sett ut historiskt. Handlingsplaner har tagits fram och
många olika myndigheter och organisationer har fått i uppdrag att arbeta med frågan. Men
många av insatserna sker kortsiktigt i.
Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor infaller den 25 november varje år,
nästa gång den 25 november 2018. Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor
är instiftad av Förenta nationerna.
Under 1990-talet riktade forskningen fokus mot de strukturella aspekterna av våld i nära
relationer. Olika typer av våldshandlingar som fysisk misshandel, våldtäkt och sexuella
övergrepp sågs som en del av ett större strukturellt problem som antog olika former och
uttryck. Forskningen lyfte fram att våldet drabbade kvinnor i.
Utifrån ett stort material om samtliga polisanmälda fall av dödligt våld under perioden 19902004 har uppgifter om de fall som avser dödligt våld mot kvinnor i nära relationer ställts
samman. Det innebär att samtliga anmälda fall av mord, dråp och misshandel med dödlig
utgång som begåtts i nära relationer i Sverige under.
Mäns våld, hot och tvång mot kvinnor är ett utbrett problem i Sverige. Då offret ofta är utsatt
av en nära anhörig där det finns känslomässiga band och beroenden, normaliseras i många fall
våldet och leder sällan till polisanmälan. Detta gäller inte minst våld, hot och tvång som riktas
mot barn i familjen. Mäns våld mot kvinnor.
9 mar 2009 . För första gången kan det fastställas att gärningspersonen vid våldsbrott och hot
om våld oftast är en man. I nästan tre fjärdedelar av alla våldsbrott i bostaden var offret en
kvinna och förövaren en man. Det visar ny statistik som publiceras i det nya numret av
Statistiska centralbyråns tidskrift Välfärd.
Det finns en rad olika begrepp för att beskriva våldet - familjevåld, kvinnomisshandel,
hustrumisshandel, lägenhetsbråk, m.fl. - varav en del får anses vara tämligen förlegade. I
utredningen använder vi växlande uttryck som våldsutsatta kvinnor, mäns våld mot kvinnor,
våld mot kvinnor, etc. Läsaren bör ha i åtanke att det är.
7 jan 2017 . Det är vanligt att unga kvinnor har utsatts för någon typ av våld, och det finns
också en stark koppling till psykisk ohälsa bland dem som har utsatts. Det visar en avhandling
vid Uppsala universitet.
18 feb 2013 . Jag menar inte att kvinnor är lika våldsamma som män, men vi ser en allvarlig
negativ utveckling. En del tjejer tar över destruktiva ideal från män och väljer våld och
hotelser. De kan hota att slå sönder en person. Vi ser det i USA med kriminella gäng där tjejer
har starka roller, vi ser det här med tjejer som.

Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer syftar till
att ge baskunskap om ämnet. Kursen vänder sig till socialtjänsten men också till personal inom
vård, skola, omsorg och rättsväsende.
Men eftersom denna konvention är könsneutral uppmärksammades inte hur
könsdiskriminering gör kvinnor särskilt utsatta på en rad områden. Därför antog FN:s
generalförsamling år 1993 Deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor. Den fastställer
att våldet är en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och.
Den här videon känns otroligt jobbigt att titta på. När en kvinna blir hotad med våld av sin
man offentligt, så tar det inte lång tid innan flera personer är på plats och försvarar henne, när
en man blir hotad med våld av sin kvinna så reagerar ingen.
29 jul 2017 . Efter en omröstning i det Tunisiska parlamentet har våld mot kvinnor blivit
olagligt och straffbart. Dessutom tas en kontroversiell våldtäktslag bort.
Våld i nära relationer drabbar kvinnor, män och barn inom såväl särkönade som samkönade
förhållanden. Begreppet våld i nära relationer omfattar alla övergrepp som är kriminaliserade
enligt den straffrättsliga lagstiftningens förbud mot våld mot enskilda personer, exempelvis
misshandel, sexuella övergrepp, dråp och.
Vartän man kommer i världen finns starka, levande ordspråk. När ordspråk behandlar
relationen mellan kvinna och man, speglar de alltid den rådande synen på könen. Eller
åtminstone den som gällde när ordspråket präglades.
7 okt 2011 . Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterialet, "Skylla sig själv?", som visar
att våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem har svårare än andra våldsutsatta kvinnor att
få relevant hjälp och stöd. Det är inte ovanligt att kvinnor i allmänhet anses få skylla sig själva
då de blir utsatta för våld. Sådana.
Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor. Våld i nära relationer inkluderar alla typer
av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade
relationer samt inom syskon- och andra familje- och släktrelationer.
Referat från Terrafems konferens Att synliggöra våld mot kvinnor 2015-01-21Referat och
foto: Margot Granvik, journalist.
Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att
arbeta för en nollvision gällande mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisen bör ges ökade resurser
för att arbeta förebyggande mot våld mot.
Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld i nära relation. Vårdprogram utarbetat i
samarbete mellan Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)vid Akademiska sjukhuset och
Primärvården. Kontaktpersoner. Åsa Witkowski, verksamhetschef för kvinnofridsenheten,
nck. 018-611 28 01. Distriktsläkare Elisabeth Tönnesen.
22 sep 2016 . Nationellt centrum för kvinnofrid har tillsammans med andra myndigheter
skapat en kurs på nätet om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Den är gratis och vänder
sig till alla som kan möta problemet i sitt jobb. Målet med kursen är att i första hand ge
personal inom socialtjänsten baskunskaper om våld i.
Vi som jobbar med människor som blivit utsatta för våld eller hot vet att vem som helst kan
drabbas. Vi träffar människor med olika bakgrunder och olika sexuell läggning, med olika
religioner och i alla åldrar. Det är kvinnor, män och barn från alla delar av vår stad. Om du är
utsatt är det viktigt att du vet att du inte är ensam.
8 okt 2013 . –Det är ett överraskande resultat. Vi ser att såväl män som kvinnor använder
sådant våld som kan skada motparten. Men fortfarande rapporterar fler kvinnor än män att de
använt våld i självförsvar, medan män framför allt uppgav att de blivit sårade och kränkta och
därför använt våld, säger professor Gunilla.

Vi vill stöda församlingarna i deras arbete kring temat våld i nära relationer. Vi ordnar
fortbildningar och kurser kring temat i samarbete med andra aktörer. Se våldet. Publikationen
Se våldet vill erbjuda reflektioner kring det svåra temat våld i närrelationer och i synnerhet
våld mot kvinnor. Detta våld är den vanligaste formen.
9 nov 2016 . Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot
kvinnor och av våld i hemmet (pdf 227 kB). Regeringen beslutade den 9 maj 2011 att
underteckna konventionen. Undertecknandet skedde den 11 maj 2011. Den 19 juni 2014
beslutade regeringen att ratificera konventionen och i.
Kvinnor som utsätts för våld, hot och sexuella övergrepp i nära relationer söker ofta hjälp
inom hälso- och sjukvården eller hos andra myndigheter. Det är viktigt att handläggningen och
omhändertagandet blir korrekt. Rådgivning Kvinnofridsenheten finns tillgängligt för
rådgivning för dig som möter våldsutsatta kvinnor i ditt.
7 feb 2014 . I en väldigt läsvärd studie av Malcolm George 1994 understryks vilka djupa
kulturella orsaker som ligger bakom mäns ovilja att anmäla kvinnors våld mot dem. En ”karl”
ska kunna hantera sin kvinna, den som inte kan det är en ”kärring”. Eller som Mats säger i
Palmblad och Waséns studie 2003: ”Man vill ju.
Våld i en relation kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt och kan förekomma i alla slags
relationer. Att bli utsatt för våld påverkar hälsan. Våldet. . Roks, Riksorganisationen för
kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt tjejer
och kvinnor via telefon och andra insatser.
7 jul 2016 . Vi läser ofta i media om våldet mot kvinnor, det ohyggliga våldet som sker av
någon som borde vara den som står kvinnan närmast och vara den som är.
I undersökningen tillfrågades kvinnor om sina erfarenheter av fysiskt, sexuellt och psykiskt
våld, däribland våld i nära relationer (våld i hemmet). De fick också frågor om stalkning,
sexuella trakasserier och den roll som ny teknik spelat i kvinnors erfarenheter av övergrepp.
Dessutom ställdes frågor om deras erfarenheter av.
Stockholms universitet. Institutionen för socialt arbete. Höstterminen 2011. Mäns våld mot
kvinnor i nära relationer -. I arbetet med våldsutsatta kvinnor på skyddat boende. ”Ett centralt
inslag i allt arbete med våldsutsatta kvinnor är bekräftelse. Att betona resurser och styrkor
inom individen och att hitta överlevnadsstrategier,.
Våld under graviditeten Fysiska skador av kvinnomisshandel Emotionellt våld: nyckeln till
kontroll över kvinnan Metoder för emotionellt våld Konsekvenser av emotionellt våld Effekter
av misshandel på lång sikt Är misshandlade kvinnor passiva? Hur män får makt över kvinnor
Vanliga förklaringar till kvinnomisshandel.
24 okt 2016 . Studier från senare år visar att problemet med våld mot äldre är betydligt större
än väntat. Nu gör den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad en satsning för att motverka
våld i nära relationer, i ett unikt samarbete med riksförbundet Unizon.
Varannan tråd handlar om en idiot till partner/pappa till barnet/barnen som beter sig illa känns
det som. Jag lider med alla kvinnor därute som lever ett HEMSKT liv med en odräglig man. Ni
som inte blivit utsatta för något liknande har ingen aning om hur det känns. Sluta kalla utsatta
kvinnor för svaga, idioter.
Mer än 60 procent av alla kvinnor i världen har drabbats av någon form av våld av män under
sin livstid. Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring mäns våld mot
kvinnor.
Europarådets fördragsserie – nr 210. Europarådets konvention om förebyggande och
bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Istanbul den 11 maj 2011
www.coe.int/conventionviolence.
Alla borde kunna känna sig trygga i sitt eget hem. Ändå drabbas många kvinnor, män och

unga människor av våld i nära relationer. Vi vill att de som drabbas.
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i
Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande
och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen får
du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor.
Mäns våld mot kvinnor förekommer över hela världen och inom alla kulturer. Det erkänns
idag som ett globalt samhällsproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter. Mäns våld
mot kvinnor definieras av FN som: "Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller
troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell eller.
Dagligen misshandlas kvinnor fysiskt, psykiskt och sexuellt, ibland så allvarligt att det leder till
döden. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Var femte
vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Att bekämpa
mäns våld mot kvinnor är en av de viktigaste.
På många sätt ser våldet till och med likadant ut, men det finns olikheter som att man slår där
det gör ont. Exempel: Om en kvinna är rullstolsburen så kanske slagen riktas mot benen där
det redan förväntas göra ”ont.” Det finns tre faktorer som särskilt kännetecknar våldet mot
kvinnor med funktionsnedsättning.
11 mar 2016 . Det handlar om att utbilda, om att rädda liv, ofta rent bokstavligt, och det
handlar om att ge flickor hopp och goda förebilder som står för styrka, kunskap och frihet.
Gruppen ”Kvinnor mot våld mot kvinnor” består av sådana förebilder från 30 olika
slumområden i Indien. Tillsammans är de en kraft att räkna.
Denna värdefulla handbok för yrkesverksamma ger kunskap, metoder och förhållningssätt i
det viktiga arbetet med våldsutsatta kvinnor. Beställ boken här.
Sedan 2003 har regeringen tagit initiativ till omfattande insatser för att förebygga
hedersrelaterat våld och förtryck. I regeringens skrivelse Handlingsplan för att bekämpa mäns
våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer (Skr
2007/08:39) angavs att hedersrelaterat våld och förtryck,.
Debatten om våld mot kvinnor består egentligen av flera olika debatter med en enorm
spännvidd avseende utgångspunkter, teoretiska ansatser, problembeskrivningar, slutsatser och
eventuella åtgärdsförslag. Det är knappast möjligt, och troligen inte ens meningsfullt, att
förhålla sig till alla dessa debatter i en artikel.
Närstående innebär både heterosexuella och samkönade relationer samt inom syskon- och
andra familje- och släktrelationer. Det betyder att det är förbjudet att slå sitt barn och sin
partner. Trots det finns det våld i familjer. Oftast är det män som slår kvinnor. Våld i hemmet
kan vara fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, materiellt och.
5 mar 2014 . Finland ligger på botten i EU:s statistik över våld mot kvinnor. Bara i Danmark
utsätts fler kvinnor för våld. Hur skulle du svara på frågorna som ställdes i undersökningen i
de 28 EU-länderna?
31 okt 2017 . Osynlighet, sårbarhet och beroende gör kvinnor med funktionsnedsättning
särskilt utsatta för mäns våld. De som drabbas har svårare än andra att få skydd, och i
rättssystemet fortsätter svårigheterna. Myndigheten för delaktighet har på regeringens uppdrag
samlat kunskapen om mäns våld mot kvinnor.
På uppdrag av regeringen ska Länsstyrelsen bland annat stödja samordningen i länet av
insatser från exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, rättsväsende och
organisationer inom det civila samhället som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor.
Länsstyrelsen ska även arbeta med samordning av.
Även tjejer och kvinnor drabbas av våld på arbetsplatsen, i skolan, på krogen, på gatan och
andra offentliga platser. Men den största delen våld som tjejer och kvinnor utsätts för är av

män som de har en nära relation till. Våldet sker nästan alltid innanför hemmets väggar. Det
kan vara svårt för utomstående att upptäcka.
18 apr 2006 . I vår kulturellt konstituerade genuskoreografi har män och kvinnor tilldelats
olika roller, så även i relation till våld. Män är antingen brutala våldsverkare eller militanta
fredskämpar; en kvinna som brukar våld gör detta i ett sjukligt eller förvirrat tillstånd.
. om våld mot kvinnor. Foto: Julia Mård. Publicerad 2017-11-24. Samtalen till stödtelefonen
Kvinnofridslinjen har ökat sedan Metoo-kampanjen startade. Nu vill jämställdhetsministern
Åsa Regnér öka kunskapen om våld mot kvinnor. I sommar införs obligatoriska kurser på
högskolor och universitet för vissa yrkeskategorier.
Var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot
kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett
social status, geografisk plats eller religiös eller etnisk tillhörighet. Miljontals kvinnor Iever i
länder där våld inte är ett brott och i alltför många.
Denna rikstäckande studie Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning föregicks av en
pilotstudie år 2004. Båda studierna är genomförda av. Utredningsinstitutet HANDU på uppdrag
av De Handikappades Riksförbund,. DHR, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn,
Ungdomar och Vuxna, FUB,. Neurologiskt.
Våld mot kvinnor i nära relationer kan kan ta sig uttryck på många olika sätt - det handlar inte
bara om fysiskt våld. FN:s deklaration för avskaffandet av våld mot kvinnor antogs 1993. I
den står det bland annat att:
Studiens syfte är att undersöka vilken kunskap och erfarenhet socialsekreterare i Uppsala län
har gällande sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur, samt deras
erfarenhet av att bevilja ekonomiskt bistånd för kostnader kopplade till våldsutsatta kvinnors
husdjur. För att bäst belysa vår studies syfte och.
2 nov 2016 . Det finns en koppling mellan våld och manlig lagidrott. Och när en idrottsman
slår sin partner är det ett problem för mer än bara idrotten. Det är ett problem för alla.
1999 instiftade FN:s generalförsamling 25 november till internationell dag för avskaffande av
våld mot kvinnor. Initiativet kom ursprungligen från feminister från hela Latinamerika och.
Karibien, på ett feministforum 1981 i Bogotá, spred sig småningom till kvinnoorganisationer
runt om i världen och till sist FN. Idag hedrar vi.
Mäns våld mot kvinnor är vanligt förekommande och ett av vår tids stora hälsoproblem. Vi
kan tala om mäns våld mot kvinnor eftersom män är överrepresenterade inom statistiken
förövare vid våldsbrott och vi vet att våldsutövande är nära sammankopplat med normer för
maskulinitet. Till oss vänder sig kvinnor som blivit.
Syftet med studien är att beskriva och undersöka de främsta förklaringsmodellerna till mäns
våld mot kvinnor. Förklaringsmodellerna har framförallt sina rötter i social inlärningsteori,
könsmaktsförhållanden och situationsbetingade förhållanden. Resultatet visar att för att kunna
förstå och få en helhetssyn på mäns våld mot.
26 okt 2015 . Terrorgruppen IS utsätter flickor och kvinnor för upprepade våldtäkter.
12 nov 2016 . Satsningar på att minska våldet i nära relationer måste omfatta allt våld – också
det som riktas mot män, eftersom de är utsatta i nästan samma utsträckning.
30 sep 2016 . Socialstyrelsen, Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid),
Länsstyrelsen i Östergötlands län och Länsstyrelsen i Stockholms län har nationella
kompetens- och samordningsuppdrag som rör mäns våld mot kvinnor.
Ny lag i provins i Pakistan: Mäns våld mot kvinnor ska stoppas. I provinsen Punjab i Pakistan
har mäns våld mot kvinnor i hemmet ökat dramatiskt. 1998 anmäldes 1 500 fall och den
siffran steg till 3 996 under 2002. I Punjabs huvudstad Lahore gick 315 kvinnor under de
första åtta månaderna till polisen för att anmäla att de.

4 maj 2011 . eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata
livet”.1 Kvinnor drabbas av våldet just på grund av att de är kvinnor i en samhällsstruktur som
underordnar och diskriminerar kvinnor. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer ses ofta som
det yttersta beviset för att det i samhället.
Webbstöd mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Arrangör: Länsstyrelserna,
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Dag: 1/7 2015 10:00 - 15:00. Evenemangskategori:
Mötesplats. Evenemangstyp: Mötes- och debattplats. Ämnesområde: Jämställdhet. Språk:
Svenska. Plats: Korsgatan 4. Platsbeskrivning:.
7 okt 2013 . Enligt ny forskning är män mer, eller lika, utsatta för våld i nära relationer än
kvinnor. Det visar resultatet av två undersökningar från Sahlgrenska .
16 aug 2012 . Våld mot kvinnor är allmänt i det indiska samhället. Kvinnor upplever
ofredande både i hemmen och på allmänna platser, och skyldiga blir sällan straffade.
25 november är den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Finlands studentkårers
förbund (FSF) kräver att Finlands regering vidtar åtgärder för att förebygga våld i nära
relationer och våld mot kvinnor samt för att trygga säkerheten för kvinnor som utsatts för
våld. Enligt en undersökning av EU:s byrå för grundläggande.
Att män utsätter kvinnor för våld är mycket vanligare än de flesta tror. Det förekommer i alla
åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper. Mäns våld mot kvinnor är en
process som ofta börjar med anpassning och isolering. Så småningom börjar mannen hota och
ta till våld, och kvinnan tvingas anpassa sig.
Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Varje dag begås
runt 100 våldtäkter. Vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma. Över hela
världen är mäns våld ett hinder för kvinnor och barns mänskliga rättigheter.
Mäns våld mot kvinnor är en bortglömd jämställdhetsfråga · Ett vanligt misstag i arbetet mot
mäns våld mot kvinnor är att det ofta särorganiseras i förhållande till annat
jämställdhetsarbete. Så var även fallet när Sara Lhådö började som särskilt sakkunnig i
jämställdhet på Länsstyrelsen Skåne år 2011.. Exempel Mäns våld.
19 okt 2017 . 13 miljarder om året – eller drygt tio miljoner för en enda våldtäkt. Det är notan
för mäns våld mot kvinnor i Sverige. Men siffran är sannolikt betydligt högre än så. – Det
fruktansvärda är att vi bara ser toppen av isberget, säger Åsa Witkowski på Nationellt centrum
för kvinnofrid.
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