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Svar på frågor som ställdes vid konferensen

Våld – en fråga om hälsa, liv och död
som sändes digitalt från Karlsdad den 17 mars 2021

Hur kan vi upptäcka och förebygga på låg- och mellanstadiet?
Dels genom att "vaccinera" som Anita talade om i sin föreläsning, dvs att ställa frågor om våld upprepat
från tidig ålder till alla.
Att utbilda tidigt om att våld kan se ut på olika sätt.
När de är mycket unga prata om bra kompisrelationer och hur man är mot varandra för att sedan i
mellanstadiet när man barn tex börjar "fråga chans" och liknande ha åldersadekvata samtal kring hur
man är mot varandra. Prata om att det kan hända att man blir kär i någon som inte är snäll mot en tex
och att det aldrig är ens eget fel att någon beter sig illa mot en. Att alla är värda att må bra i sina
relationer oavsett om det gäller föräldra-barn-relationer, syskonrelationer eller parrelationer.
Tips på åldersanpassade samtal kring porr finns på https://porrfribarndom.se/porrsnacket/#lagstadiet
och på https://reality-check.nu/utbildare/ finns också ett lektionsmaterial om pornografi dock för en
lite äldre målgrupp.
Vill även tipsa om vårt material (dock till högstadie/gymnasium) som vi tagit fram med
Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna som finns på https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/
files/2020/02/svartsjuka_stödmaterial-2.pdf

Kommer ni i kontakt med unga som utsätts för syskonvåld?
Ibland kommer vi i kontakt med detta men inte särskilt ofta. Dock tror vi att det finns ett behov av att
synliggöra detta våld mer.

Tjejer som blir hotade om de inte poserar på nätet, sugardateing, och
sexhandel, prostitution. Kommer ni i kontakt med även dem? Om de
är från Värmland vart hänvisar ni dem då?
Ja det gör vi, både på ungarelationer.se men framförallt på ellencentret.se - vår andra verksamhet. Om
det framkommer att de är från Värmland så får de dels som alla andra erbjudande om stödkontakt och
dels hänvisar vi till kvinno- och tjejjour. I Värmland har ni ju en KAST-verksamhet för köpare vilket är
jättebra. Vi önskar och hoppas att ni också snart har en Mika-mottagning eller liknande för de utsatta.




