Riva hinder

Välkommen till Riva hinder, en temadag om våld i nära relationer som arrangeras
för fjärde året i rad, och som vänder sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt
arbete möter personer med funktionsnedsättning. Årets tema är samhällets bemötande och stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående.
Riva hinder äger rum i Umeå men sänds också via webben.

Program 14 oktober, kl. 9.00–15.45

Om föreläsarna

Lokal: Umeå Folkets hus, Studion
9.00 Fika
9.30 Inledning
9.45 Socialt stöd och vård för människor med funktionsnedsättning som utsatts för våld inom nära relationer
Fredinah Namatovu, forskare vid enheten för demografi och
åldrandeforskning (CEDAR), Jens Ineland, docent vid Institutionen för socialt arbete, och Veronica Lövgren, lektor vid
Institutionen för socialt arbete samt föreståndare för Umeå
centrum för funktionshinderforskning, Umeå universitet.
10.30 Paus
11.00 När orken tryter – om den särskilda utsattheten i en
funkisfamilj
Anna Pella, funkisförälder, journalist och författare samt
Elisabet Ljungström, socionom och projektutvecklare, Bräcke
diakoni.
12.00 Lunch (på egen hand)
13.30 Sexuellt våld, personlig integritet och om att må
bättre efter våld (inkl. 30 min paus)
Erika Gustafsson, projektledare och metodutvecklare,
Forum Skill

Fredinah Namatovu, Jens Ineland och Veronica Lövgren är
forskare vid Umeå universitet och kommer att beskriva ett
påbörjat forskningsprojekt om samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld i nära
relation. Målet är att utveckla underlag för att både finna
bättre anpassade stödinsatser och att utveckla förebyggande
insatser.
Anna Pella är förälder till Agnes som föddes med en svår
hjärnskada och behöver livsuppehållande hjälp dygnet runt.
Trots att Agnes fick personlig assistans tidigt kom utmattning
och sömnproblem hos föräldrarna. I ett samtal med Elisabet
Ljungström på Bräcke diakoni, som under många år arbetat
för att uppmärksamma våld mot barn med funktionsnedsättning och träffat många familjer i liknande situation, berättar
Anna om den bottenlösa trötthet och frustration man kan
känna som förälder till ett barn med stora behov.
Forum Skill är en resursorganisation som, med mänskliga
rättigheter som utgångspunkt, driver flera olika projekt och
verksamheter. Deras verksamheter består av arbetsintegrerade sociala företag, rehabiliterande kulturarbete samt en
utbildningsdel.

15.30 Avslutning

Anmälan

Arrangörer

Anmäl dig senast söndag 6 oktober för arrangemanget i
Umeå eller till webbsändningen. Dagen är kostnadsfri. Vi
bjuder på fika men deltagarna står själva för lunch.
Anmäl dig till arrangemanget i Umeå
Anmäl dig till webbsändningen

Frågor? Kontakta oss!
Maria Stefansson, Region Västerbotten,
070-329 92 11, maria.stefansson@regionvasterbotten.se
Seth Åberg, Umeå kommun, 070-253 58 15,
seth.aberg@umea.se
www.umea.se/kommun

