Kvinnojourer i Göteborg bjuder in till:

KONFERENS OM STÖD TILL VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH
BARN.
Med utgångspunkt i den statliga utredningen Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddat boende bjuder Kvinnojourer i Göteborg in till föreläsningar och dialog med syfte att lyfta de utmaningar
och möjligheter som både Göteborgs kommun och de idéburna kvinnojourerna står inför när det gäller att stödja
och skydda våldsutsatta kvinnor och barn.
Kvinnojourer har en lång tradition av att vara röstbärare och utövare av stöd och skydd till kvinnor och barn som
har blivit utsatta för olika typer av våld och som ibland behöver fly sina egna hem.
Vi kommer under dagen att fokusera på hur vi kan arbeta vidare för utveckla stödet och skyddet till våldsutsatta
kvinnor och barn med en fortsatt idéburen verksamhet i samverkan med kommunen.
Program
•

Hur kan kvinnojourer bibehålla sin särart i tider av ökad samverkan med den offentliga sektorn? Staffan Johansson, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet

•

Det omätbaras renässans. Om utrymmet för den praktiska kunskapen - Jonna Bornemark, professor i
filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola

•

Hur kan vi säkra barnperspektivet i skyddade boenden – samverkan mellan kommun och kvinnojourer Mikael Thörn, en av utredarna till Ett fönster av möjligheter och senior utredare på
Jämställdhetsmyndigheten.

•

Förälder och våldsutövare – barns utsatthet - Eva Frejadotter Diesen, Forskare/jurist, Stockholms
universitet

•

Samtalspanel med sakkunniga, tjänstepersoner och representanter från de idéburna kvinnojourerna.

Tid: Onsdag 30 september 2020
Kaffe, fralla och registrering från 8.30
Programmet startar kl. 9.00 och avslutas kl. 15.30
Vi bjuder på lunch mellan kl. 12.00 - 13.00
Plats: Kongressalen, Folkets Hus, Järntorget i Göteborg.
Pga Covid-19: Seminariet är begränsat till 50 deltagare. Lokalen är tänkt för ca. 200 personer vilket gör att vi
kommer att kunna hålla fysiskt avstånd på ett bra sätt.
Samverkande organisationer: Kvinno- och tjejjouren Ada, Qjouren Väst, Kvinnohuset Kassandra, Finska
kvinnojouren Piilopirtti, Talita, Lilla Britta och Villa Karin.
Vid frågor, kontakta:

Projektledare: Anna-Sara Rosengren, Kvinno- och tjejjouren Ada
annasara@kvinnojouren-ada.nu
Preera bistår med administration och genomförande av seminariet, mattias.norling@preera.se

Anmälan görs via länken: https://bit.ly/2EFiJPf

Varmt välkomna!

