Larmet har gått – dags att rycka ut!
Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) arrangerar en seminariedag för att förmedla viktig
kunskap och viktiga verktyg som behövs för att förebygga och hantera sexism och sexuella
trakasserier. Dels för att bidra med kunskap men även för att tillsammans göra en markering
att det får vara nog nu!
Seminariedagen äger rum den 5 februari mellan 10.00-16.00 på Linköpings konsert och
kongress.
Program
Moderator: Cecilia Uneram
9.00
Drop in och fika
10.00
Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) inleder dagen. Ulf Lago, ordförande SBB
10.15
Nätverket Jämställd Räddningstjänst (NJR) – vad är NJR, vad har NJR gjort
hittills och vad kan göras mer? Ida Texell, ordförande i NJR
10.45
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – vad gör SKL, goda exempel från
kommuner och vad kan göras mer? Max Ekberg, Sveriges Kommuner och
Landsting
11.15
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) – hur arbetar MSB för
att förebygga och hantera sexuella trakasserier på skolor och inom
myndigheten, och vad kan göras mer? Erik Flink, MSB
11.40
Räddningstjänsten Östra Götaland – så kan politiken styra arbetet och vad kan
göras mer? Mari Hultgren, ordförande i direktionen för Räddningstjänsten
Östra Götaland
12.00
Lunch
13.00
Exempel på förebyggande arbete från andra organisationer
 Scouterna, Robert Svensson
Trygga Möten syftar till att barn ska vara trygga i sin fritidsverksamhet.
Att arbeta med Trygga Möten innebär att föreningar, kårer och
organisationer på allvar vågar prata om övergrepp och kränkningar i
den egna verksamheten. Att inget sopas under mattan är avgörande för
att skapa trygghet, det behövs i alla barn och ungdomsorganisationer.
Trygga Möten startades av Scouterna 2005. Grunden i Trygga Möten
utgörs av en webbkurs som numera är obligatorisk för alla ledare inom
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14.00

15.30
16.00

Scouterna. Genom den utbildas scoutledare, idrottsledare och andra
barn- och ungdomsledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och
ungdomar, hur man kan förebygga övergrepp och hur man ska agera
om man tror att någon far illa. http://tryggamoten.scout.se/
 Svenska kyrkan, Anders Facks och Susanne Angelöf
Många miljöer i vårt samhälle har visat sig rymma sexuella övergrepp.
Även kristna församlingar. Sedan många år har Svenska kyrkan drivit ett
omfattande arbete mot sexuella övergrepp och för att stödja utsatta
människor. Svenska kyrkan har också gett ut en skrift för att ge
församlingarna ytterligare kunskap och konkreta verktyg för att ta sitt
ansvar. https://www.svenskakyrkan.se/motsexuellaovergrepp
Så här stödjer facken arbetet och vad kan facken göra mer?
 Ledarna, Ellen Landberg (ledarskapsutvecklare inom jämställdhet och
mångfald) berättar om hur Ledarna arbetar för att stödja sina
medlemmar genom bl a chefsrådgivning och hon ger konkreta tips för
hur man som chef kan arbeta för att förebygga och hantera sexuella
trakasserier och kränkande beteenden på arbetsplatsen.
https://www.ledarna.se/stod-i-chefsrollen/jamstalldhet/sexuellatrakasserier/
Fika och diskussion
 Brandmännens Riksförbund (BRF), Peter Bergh och Monika Nyqvist
#LarmetGår – men sen då? BRF söker just nu forskningsmedel
tillsammans med några forskare vid bland annat ett universitet för att
studera sexuella trakasserier/kränkande särbehandling på grund av kön
inom räddningstjänsten.
 Kommunal, Susanne Gällhagen. Så arbetar Kommunal med
förändringsledarutbildning för alla ombudsmän och utbildningen ”Mäns
våld mot kvinnor” för förtroendevalda i samarbete med Folksam.
”Mer handling mindre ord”. Vad är vi beredda att lova varandra att göra?
Gruppdiskussion.
Ulf Lago, Föreningen Sveriges Brandbefäl avslutar dagen.

Frågor besvaras av Cecilia Uneram via cecilia@uneramutveckling.se , 0705532301 eller Ulf
Lago via ulf.lago@brandbefal.se, 010-480 4005. Kostnaden är 750 kronor exklusive moms.
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