
 

 

26 september – Normer, 

intersektionalitet och Lex 

Femmes värdegrund 

Anställda på Lex Femme kommer föreläsa 

om föreningen och hur vi jobbar, både ur ett 

praktiskt perspektiv men också vår 

värdegrund. Vi kommer även övergripande 

prata om normer, patriarkat och 

intersektionalitet för att bädda upp inför de 

kommande utbildningarna. Föreläsningen 

kommer varvas med interkativa övningar. 

3 oktober – Mäns våld mot 

kvinnor 

Mona Eliasson, professor emerita i psykologi 

vid Uppsala universitet, föreläser om de 

olika typerna av våld och sätter mäns våld 

mot kvinnor i en samhälleligkontext genom 

att lyfta blicken från individen och belysa 

strukturer och maktbalanser i samhället. 

Föreläsningen kommer ske digitalt.  

17 oktober – Våldsutsatta 

kvinnors rättigheter 

Advokat Katarina Andhill föreläser om 

juridiken kring de situationer våra 

stödsökande flickor och kvinnor ofta befinner 

sig i. Bland annat familjerätt, migrationsrätt 

och polisanmälan. Föreläsningen kommer ha 

ett praktiskt perspektiv och erbjuda kunskap 

som är bra för jourkvinnorna att ha med sig i 

mötet med våldsutsatta kvinnor. Inga 

juridiska förkunskaper krävs.  

 Jourutbildning HT2020 

Jourutbildning syftar till att nya 

jourkvinnor ska erhålla rättssäker 

information och praktiska verktyg i syfte till 

att kunna bistå med stöd som stödsökande 

flickor och kvinnor efterfrågar på deras 

modersmål.   

I egenskap av jourkvinna arbetar du främst 

med att ge stöd och råd till våra 

stödsökande. Det kan röra sig om 

telefonsamtal, men lika mycket personliga 

möten på kontoret såsom i möte med 

myndigheter och andra aktörer. 

 24 oktober – Normaliserings- 

och uppbrottsprocesserna 

Carin Holmberg, Fil dr sociologi och 

författare till Varför går hon föreläser om den 

normaliseringsprocess som sker i våldsamma 

relationer och de traumatiska band kvinnan 

har med sin förövare. Samt de invecklade 

processerna av att lämna och bryta de 

banden.  

7 november – Bemötande och 

myndighetsorientering 

Utbildningsblocket avslutas med en 

föreläsning om hur man på bästa sätt 

bemöter och hjälper flickor och kvinnor som 

har blivit utsatta för våld. Föreläsningen 

innefattar dels hur man samtalar med och 

motiverar dem, dels en hel del praktisk 

information kring vart man vänder sig för att 

få rätt hjälp. Under föreläsningen får man 

verktyg för att kunna stödja kvinnan i att 

hantera de snåriga och invecklade situationer 

våldsutstta kvinnor kan befinna sig i. 

   

 

 
 


