Kvinno- och tjejjouren ADA är Sveriges äldsta kvinnojour
och i år fyller vi 30 år. Detta firar vi med en veckas jubileum
den 14/4 – 20/4.
Under hela veckan har vi en utställning på Stadsbiblioteket
där vi berättar om oss och vad vi jobbar med. Under veckan
har vi också flera föreläsningar med de teman vi på kvinnooch tjejjourerna möter i vårt jobb. Mer om föreläsningarna
kan ni läsa om i detta häfte.

Måndag 14/4 kl 10.30 – 12.15 Världskulturmuseet
Tonårstjejer och sex. Vad har tjejer för funderingar? Vad är normalt? Hur
kan vi tänka och förhålla oss i ett professionellt möte kring ämnet sex? Föreläsningen ger fakta och perspektiv med utgångspunkt i boken Sex med
mera och Sandra Dahléns erfarenheter av sexualupplysning.
Sandra Dahlén har arbetat i mer än tio år med genusfrågor och sexualupplysning, tidigare för RFSU men nu som frilansande utbildare, författare och
konsult. Hon föreläser på uppdrag av myndigheter, ideella organisationer,
skolor, tv och radio och har skrivit böckerna Sex med mera och Hetero.

Tisdag 15/4 kl 10.00 – 12.00 Världskulturmuseet
Vilken kunskap om mäns våld mot kvinnor får/får inte finnas
När Fadime mördades diskuterades unga kvinnors situation i vad det kal�las ”särskilt patriarkala miljöer”. När Anna Lindh mördades följde en debatt
om personskydd och psykvård. De båda morden kan betraktas som väldigt olika men om man fokuserar på våldet kommer andra frågor i fokus
än likt eller olikt. Vilken kunskap om våld får finnas och inte finnas? När
vi sett detta öppnar sig kanske nya möjligheter att tala om det våld som
män utsätter kvinnor för, och vad vi kan göra för att stoppa det.
Eva Lundgren är religionsvetare i botten och kom till Sverige som docent
i Teologi vid Uppsala Universitet, sedan -93 är hon professor i Sociologi
med inriktningen, förhållandet mellan makt och kön i familj och samhälle,
särskilt mäns våld mot kvinnor. Eva Lundgren har varit projektledare för
många forskningsprojekt, bland annat ett stort projekt i Norge som ledde
till teorin om Våldets normaliseringsprocess och i omfångsundersökningen Slagen dam här i Sverige.

Tisdag 15/4 kl 18.00 – 20.00 Stadsbibliotekets hörsal
Debatten om mäns våld mot kvinnor före och efter könskriget.
Vad handlar könskriget och debatten innan och efter egentligen om?
Könskrigsprocessen handlar om en framväxande våldförståelse som inte
får existera – och därför måste denna våldsförståelse omvandlas till något
totalt oigenkännligt, och dem som representerar denna kunskap framställs som skräcködlor, extremfeminister – rena hatobjekt. Eva Lundgren
berättar om de egna erfarenheterna kring könskriget.

Onsdag 16/4 kl 10.00 – 12.00 Världskulturmuseét
Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Det finns flera undersökningar som visar att kvinnor med funktionsnedsättning i lika hög grad
är utsatta för våld som kvinnor generellt. Det som skiljer är att en kvinna
med funktionsnedsättning ofta är i beroendeställning och att våldet kan
riktas mot funktionsnedsättningen. Margareta Wikström berättar även om
projektet Dubbelt Utsatt. Margareta Wikström är projektmedarbetare på
Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt – för ökad kunskap om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Onsdag 16/4 kl 18.00 – 20.00 Stadsbibliotekets hörsal
När pappa slår mamma – Vem tänker på barnen? Vilket ansvar lägger
lagstiftningen kring vårdnad, boende och umgänge på barnen? Barnens
situation belyses konkret och med deras ord beskriver Katarina Weinehall
osynliggörandet av barnen. Vidare tar Katarina upp våldets kostnader och
att det kostar mest att ingenting göra alls.
Katarina Weinehall är Filosofie Doktor och universitetslektor vid Pedagogiska institutionen och har en forskartjänst med inriktning på Brottsofferforskning vid Juridiska institutionen, Umeå universitet. Katarinas engagemang i frågor om våld i nära relationer, speciellt barnens situation, ledde
till att hon skrev sin avhandling Att växa upp i våldets närhet, ungdomars
berättelser om våld i hemmet. Katarina har också gjort studien, Räkna med
kostnader - en fallstudie om mäns våld mot kvinnor.

Torsdag 17/4 kl 10.00 – 12.00 Världskulturmuseet
Kropp och politik. Hur förhandlas kroppslighet i svensk politik? Vilka anspråk har nationalstaten på kvinnors kroppar? Abort och prostitution står i
fokus för diskussionen, och frågan om självförsvar som politisk hållning.
Maud Eduards är professor i Statsvetenskap vid Stockholms universitet,
hon har nyligen kommit ut med boken Kroppspolitik, om moder Svea och
andra kvinnor (2007). Maud Eduards har även forskat om kvinnors organisering och utkommit med boken Förbjuden handling – om kvinnors organisering och feministisk teori (2005).

Torsdag kl 16.00 – 17.00 Stadsbibliotekets hörsal
Det fysiska har tagit på psyket. Ett samverkansprojekt mellan sjukvård
och socialtjänst: om kvinnor som lever med beroendeproblematik av alkohol, tabletter och droger och är utsatta för våld i nära relationer. Vilken
hjälpa har kvinnorna sökt för missbruksproblem och när de utsatts för
våld? Vilken hjälp har de fått? Vilka hinder har kvinnan mött för att få och ta
emot hjälp? Hur bör stöd och hjälp från samhället fungera för att kvinnor
ska känna ökat förtroende för att söka och ta emot stöd och hjälpinsatser
till förändring?
Irma Styf är sjuksköterska på Kvinnokliniken Beroendemottagningen på
Östra sjukhuset och Gunilla Hjalmers är socialsekreterare, Behandlingsenheten Norr, Socialresursförvaltningen, Göteborgs kommun

Torsdag kl 18.00 – 20.00 Stadsbibliotekets hörsal
Om Kvinno- och tjejjouren ADA. Vi berättar om hur det är att arbeta på
en kvinno och tjejjour. På vilket sätt vi kan ge råd och stöd till utsatta tjejer,
kvinnor och barn. Vilka former av våld vi möter samt hur vi arbetar för att
synliggöra och medvetandegöra mäns våld mot tjejer, kvinnor och barn.
Efter/Under föreläsningen finns det möjlighet att ställa frågor.

Fredag 18/4 kl 9.30 – 12.00 Världskulturmuseét
Utsatt för våldtäkt och vägen vidare – sexualbrott ur ett brottsofferperspektiv. Alla som i sitt arbete möter människor möter också personer som har utsatts för sexuellt våld. Därmed har man också möjlighet
att göra skillnad i dessa människors liv. Ta del av Josefin Grändes kunskap
om att arbeta med kvinnor och tjejer som har utsatts för sexuellt våld och
våldtäkt inom och utanför nära relationer. Josefin ger fakta om våldtäkt
och sexuellt våld och dess konsekvenser, konkreta råd om förhållningssätt
och samtalsteman för att bearbeta våldet.
Josefin Grände har arbetat i över tio år med sexuellt våld och mäns våld
mot kvinnor; framförallt på Alla Kvinnors Hus och team för våldtagna kvinnor. Hon har även arbetat som sakkunnig utredare på Brottsförebyggande
rådet samt som utbildningsledare på Operation Kvinnofrid i Stockholm.
Josefon Grände har även skrivit flera böcker på området, bland annat Utsatt för våldtäkt? (Gothia 2007) och Var går gränsen? Handledning för temaarbeten om integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott (Brå 2007).

Fredag kl 13.00 – 17.00 Världskulturmuseet
Kvinnomisshandel, våld mot kvinnor, partnervåld, våld i samkönade relationer. Heteronormativa föreställningar om att våld endast existerar i heterosexuella relationer har osynliggjort det våld som kan drabba
den som lever i en homo- och bisexuell relation. Anneli Svensson vidgar
ur ett historiskt, juridiskt, sociologiskt och psykologiskt perspektiv begreppet mäns våld mot kvinnor. Efter föreläsningen blir det gruppövningar
och diskussioner.
Anneli Svensson är socionom och terapeut utbildad vid Karolinska Institutet. Hon har erfarenhet inom kriminalvården och socialtjänsten innan hon
kom till RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Hon startade RFSL Brottsofferjour 1998. Anneli arbetar
individuellt med våldsutsatta, samt föreläser på temat och gör sakkunniguppdrag.

Fredag 18/4 kl 18.00 – 20.00 Stadsbibliotekets hörsal
Utsatt för våldtäkt och vägen vidare – sexualbrott ur ett brottsofferperspektiv. Ta del av Josefin Grändes erfarenhet av att arbeta med
kvinnor och tjejer som har utsatts för sexuellt våld. Vad är egentligen en
våldtäkt, hur vanligt är det, vad är konsekvenserna för den som blivit drabbad och hur kan omgivningen på bästa sätt stötta.

Lördag 19/4 kl 13.00 – 15.00 Stadsbibliotekets hörsal
Det handlar om prostitution. Louise Eek är en av initiativtagarna till
PRIS, prostituerades revansch/rätt i samhället och berättar här om nätverkets tillkomst, mediernas uppseendeväckande intresse och varför det är
viktigt med ett fristående nätverk för kvinnor med erfarenheter av prostitution.
Louis Eek är journalist, författare och debattör som deltagit i debatten om
sexköp, pornografi och prostitution. Hon är verksam som föreläsare och
hennes böcker, Spelat liv (Atlas 2001) och debattboken Att köpa eller köpas – frihet och makt i sexindustrin (Atlas 2005) har uppmärksammats av
media.

Anmälan och betalning
Föreläsningarna på Världskulturmuseet är riktade till yrkesfolk men är även
öppna för allmänheten. Om du går som anställde kostar föreläsningarna
250 kronor och betalas via bankgiro 5656-2671. Märk med vilken eller vilka
föreläsningar det gäller samt din arbetsplats. Anmälan är bindande. Går
du som privatperson kostar föreläsningarna 50 kronor. I mån av plats. En
halvtimme innan föreläsningarna på Världskulturmuseét bjuds det på fika
i museets café.
Föreläsningarna på Stadsbiblioteket är öppna för allmänheten och kostar
50 kronor.
Om ni har frågor hör gärna av er till oss via E-post eller telefon.
projekt@kvinnojouren-ada.nu / tfn: 031-13 11 66 eller 031-13 35 55.

Välkomna!

Kvinno- och tjejjouren ADA är en ideell, politiskt och religiöst obunden
förening som arbetar mot mäns våld och förtryck mot tjejer, kvinnor
och barn. 1978 öppnade vi den första jourtelefonen i Sverige, på dåvarande Kvinnohuset i Gamlestan här i Göteborg. För tio år sedan startade
vi tjejjouren som vänder sig direkt till unga tjejer och 2007 startade vi
juridikjouren. Vi är en förening som förutom vår basverksamhet består av
telefonjour, stödsamtal, boende och självhjälpsgrupper också arbetar opinionsbildande i form av föreläsningar, utbildningar och studiecirklar.
Kvinno- och tjejjouren ADA är en feministisk förening som anser att män
som grupp har mer makt än kvinnor som grupp. Detta vill vi förändra.
Denna maktobalans upprätthålls bland annat med sexualiserat våld, det
våld som män och killar utsätter kvinnor och tjejer för enbart för att vi
är kvinnor och tjejer. Sexualiserat våld är bland annat psykisk och fysisk
misshandel, våldtäkt, incest, sexuella övergrepp, pornografi, prostitution,
trafficking, sexuella trakasserier, könsstympning och sexuellt ofredande.

