Våldsförebyggande
veckan
i Rinkeby-Kista
28/9-5/10

Välkommen!

MÅNDAG 1 OKTOBER:
”Svenska med baby”om barns rättigheter

För

Träffa andra föräldralediga, prata svenska och lär
föräldradig mer om barns rättigheter och Barnkonventionen.
lediga
Föräldarådgivare från Familjehuset medverkar Tid: 13.0014.30 Plats: Kista bibliotek, Kista galleria. Arrangeras tillsammans med
organisationen Svenska med baby och biblioteket.

Hur förebygger vi våld? Mingla i Kista galleria
Vad kan vi göra för att förebygga våld? Hur agerar du och vad gör stadsdelsförvaltningen och polisen? Prata med stadsdelsdirektör Ulla Thorslund, representant från polisen med flera. Tid: 16.00-18.00
Plats: Kista galleria

Tjejkväll om normkritik
Vad är en norm och hur påverkar den dig? Vi gör värderings- För tjejer
övningar och samtalar. Varför ska alla se likadana ut? Har
13-15 år
man större makt om man följer normen? Tid: 18.00-20.00
Plats: Rinkeby ungdomsgård, Rinkebystråket 53

Pappor bjuder in andra pappor
Hur stöttar vi våra barn? En grupp engagerade
pappor bjuder in till ett samtal i Familjehuset
om våra roller som pappor och män. Hur kan vi
bidra till att förebygga våld i samhället?

För
pappor

Tid: 18.30
Plats: Familjehuset i Rinkeby,
Skårbygränd 1
Arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet, Röda Havet, Husby föräldraförening och Rinkeby Föräldraråd.

Yahya Ahmed, föräldrarådgivare, samordnar samtalet.

TISDAG 2 OKTOBER:

För barn i
förskolan

Barbie-Nils och pistolproblemet med Teater Barbara

Föreställningen handlar om pojkar, pistoler, dockor – och drömmar. Det är
en spännande berättelse om modet att våga vara sig själv! Teaterföreställningen visas för förskolebarn i Rinkeby-Kista.

För
familjer

Det blir också familjeföreställning för barn i femårsåldern och deras familjer.
Kl. 16.00 Plats: Rinkebysalen, Rinkeby Folkets Hus,
Skårbyplan 1. Gratisbiljetter hämtas från kl 15.45.

Hur agerar du? – killkväll på Rinkeby ungdomsgård
Hur agerar du om någon blir utsatt för våld och kränkningar? Vi tittar närmare på vad en ”aktiv åskådare” är genom scenarier och värderingsövningar. Hur kan man hjälpa sina kompisar utan att utsätta sig själv eller
andra för fara? Kl. 18.00-20.00
Plats: Rinkeby ungdomsgård, Rinkebystråket 53

ONSDAG 3 OKTOBER:
Barbie-Nils och pistolproblemet med Teater Barbara

Föreställningen handlar om pojkar, pistoler, dockor – och drömmar. Det är
en spännande berättelse om modet att våga vara sig själv! Teaterföreställningen visas för förskolebarn i Rinkeby-Kista.

”Skojbråk” – forumteater för högstadiet

Elever på tre skolor i stadsdelsområdet inbjuds till en interaktiv teaterföreställning med Stockholms Improvisationsteater på temat ”skojbråk”.

För elever

Vilka rättigheter har du som är barn?

För barn & Barn har rätt till skydd från olika sorters våld. Det står i FN:s
Barnkonvention. Kom till parkleken och lek och lär dig mer
föräldrar
om alla barns rättigheter. Kl.14.00-16.00
Plats: Parkleken Rinken, Nybykroken/Storbyplan,
Rinkeby

Tjejkväll om hedersnormer

Vad är hedersnormer och vad kan det innebära? Vi gör
värderingsövningar och samtalar. Kl. 18.00-20.00
Plats: Akalla ungdomsgård, Sibeliusgången 11

För tjejer
13-15 år

Killkväll om machokultur
För killar
13-15 år

Vad innebär machokultur och vad får det för konsekvenser?
Vi undersöker begreppet med hjälp av värderingsövningar
och scenarier.
Kl. 18.00-20.00
Plats: Husby ungdomsgård, Edward Griegsgången 26

Våldet i vardagen –vad är våld och hur förebygger vi det?
Föräldradialog i Husby inleds av
Annika Funemyr som är samordnare
för det våldsförebyggande programmet MVP i tre högstadieskolor i
Rinkeby-Kista.
Kl. 18.00-20.00
Plats: Folkets Husby, Edward
Griegsgången 16, Husby

För
föräldrar

TORSDAG 4 OKTOBER:
Barbie-Nils och pistolproblemet med Teater Barbara
För barn i
förskolan

För
familjer

Föreställningen handlar om pojkar,
pistoler, dockor – och drömmar. Det
är en spännande berättelse om modet att våga vara sig själv! Teaterföreställningen visas för förskolebarn
i Rinkeby-Kista.
Det blir också familjeföreställning
för barn i femårsåldern och deras
familjer. Kl. 16.00 Gratisbiljetter
hämtas från kl 15.45 Plats: Kista
bibliotek, Kista galleria.

”Skojbråk”– forumteater för högstadiet

Elever på tre skolor i stadsdelsområdet inbjuds till en inter-

För elever aktiv teaterföreställning med Stockholms Improvisationsteater på temat ”skojbråk”.

Ateljeklubben om dina rättigheter som barn

Barn har rätt till skydd från olika sorters våld. Det står i FN:s
Barnkonvention. Kom till biblioteket och lär dig mer om alla
barns rättigheter. Kl. 15.00-16.30
Plats: Kista bibliotek, Kista galleria
Arrangeras tillsammans med biblioteket.

För barn
9-12år

Hur förebygger vi våld? Mingla i Husby centrum

Vad kan vi göra för att förebygga våld? Hur agerar du och vad gör stadsdelsförvaltningen och polisen? Kom och prata med stadsdelsdirektör Ulla
Thorslund, representant från polisen med flera. Kl. 16.00-18.00
Plats: Husby centrum

För tjejer
13-15 år

Tjejkväll om normer kring relationer

Vilka normer finns kring relationer och hur påverkar de oss?
Delta i övningar och samtal tillsammans med ledarna för
tjejkvällen. Kl. 18.00-20.00
Lokal: Husby ungdomsgård, Edward Griegsgången 26
Torsdagens program fortsätter på nästa sida

FORTS. TORSDAG 4 OKTOBER:
Manlighet, våld och ansvar
Om destruktiva maskulinitetsnormer i
vårt samhälle. Föreläsning med Alan
Ali, ordförande för organisationen MÄN,
med efterföljande panelsamtal.
Kl. 18.00-20.00
Plats: Kista bibliotek, Kista galleria

Arrangeras tillsammans med biblioteket.

Har du mött rädsla kring funktionsvariationer?
Malin Bernt, samordnare för fritidsfrågor för
barn med funktionsnedsättning leder samtal
om funkofobi.
Kl. 18.00-20.00
Lokal: Electric
Ungdomsgård,
Akalla by, Akalla

Musse Hasselvall föreläser om normer
Skådespelaren, programledaren och kampsportsprofilen Musse Hasselvall
föreläser om normer.
Kl. 18.30-20.30
Lokal: Ungdomens Hus,
Rinkebystråket 53,
Rinkeby

För unga
16-20 år

För unga

FREDAG 5 OKTOBER:
”Barbie-Nils och pistolproblemet” med Teater Barbara
För barn i
förskolan

Två teaterföreställningar för förskolebarn i Rinkeby-Kista.
Föreställningen handlar om pojkar, pistoler, dockor – och
drömmar. Det är en spännande berättelse om modet att
våga vara sig själv!

Föreläsning om våld mot äldre

Om våld som drabbar äldre och vilken hjälp som finns att få. Relationsvåldsteamet i Rinkeby-Kista medverkar. Föreläsningen ges vid två tillfällen:
Kl. 9.00-11.00
Plats: Kista aktivitetscenter, Kista torg 5
Kl. 13.00-15.00
Plats: Familjehusets träfflokal, Skårbygränd 1, Rinkeby

Hur förebygger vi våld? Mingla i Rinkeby centrum

Vad kan vi göra för att förebygga våld? Hur agerar du och vad gör stadsdelsförvaltningen och polisen? Kom och prata med stadsdelsdirektör Ulla
Thorslund, representant från polisen med flera. Kl. 15.00-17.00
Plats: Rinkeby Centrum

Våld går att stoppa och förebygga!
Att använda våld är något vi lär oss. Det betyder att det
också går att lära sig att inte vara våldsam.
Att majoriteten av våldet begås av killar och män betyder
inte att de av naturen är mer våldsamma än kvinnor.
Däremot finns det en stark koppling mellan våld och bilden
av manlighet. Den kan vi bryta!

Välkommen!

Den 28 september-5 oktober anordnas Rinkeby-Kistas
första våldsförebyggande vecka. Du som bor eller är
verksam i stadsdelsområdet inbjuds till samtal, teater
och föreläsningar om hur våld kan förebyggas.
Det blir fokus på normer, machoideal och vårt gemensamma ansvar.
Den våldsförebyggande veckan tar plats på biblioteket,
förskolorna, ungdomsgårdarna och på torgen. RinkebyKista stadsdelsförvaltning arrangerar veckan i samarbete med andra aktörer i området.
Ser fram emot att träffa dig vid torgminglet!
Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
stockholm.se/valdsforebyggande

Allt alla
är
För
gratis!

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

