
Riva hinder 
Välkommen till Riva hinder, en utbildningsserie om våld 
i nära relationer som arrangeras för femte året i rad. 
Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med 
funktionsnedsättning i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete. 

Nytt för i år är att Riva hinder enbart sänds via webben 
och att utbildningen är fördelad på tre tillfällen. Du kan 
välja att delta vid en eller flera av webbsändningarna. 
Alla sändningar kommer att teckenspråkstolkas.

Tider
Tisdag den 13 oktober, kl. 10.00-12.00

Tisdag den 20 oktober, kl. 14.00-16.00

Torsdag den 22 oktober, kl. 10.00-12.00

Anmälan
Anmäl dig senast fredag den 2 oktober till webbsändningarna. 
I anmälan anger du vilken eller vilka sändningar du anmäler dig till. 
Det är kostnadsfritt att delta. 
Dagen innan föreläsningen kommer du att få en länk för att ansluta till webbsändningen.

Länk till anmälan hittar du genom att klicka här!

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

Riva hinder arrangeras av
Brottsoffermyndigheten, Funktionsrätt Västerbotten, Kvinno- och tjejjouren i Umeå,
Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå kommun

https://umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/tryggochsaker/brottsforebyggandearbete/umebrabrottsochdrogforebygganderad/utbildningarkonferenser/rivahinder.4.2f3b9b65163c294d4d31c4d5.html
mailto:maria.stefansson%40regionvasterbotten.se%20?subject=
mailto:seth.aberg%40umea.se?subject=


Om föreläsningarna

Tisdag den 13 oktober, kl. 10.00-12.00
Lika men olika - om (mäns) våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Kerstin Kristensen är utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Hon var ansvarig för det tidigare 
utvecklingscentrumet Dubbelt utsatt - om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Att kvinnor blir 
utsatta för våld i nära relationer är känt, men sällan lyfts kvinnor med funktionsnedsättning i sammanhanget. 
Samtidigt löper kvinnor med funktionsnedsättning en högre risk att bli utsatta för våld av närstående än 
kvinnor generellt. Våldet de blir utsatta för är detsamma, men ändå inte. Vi behöver se både likheter och 
olikheter. För det krävs ökad kunskap och medvetenhet om de brister i tillgängligheten som innebär att de allt 
för ofta hindras i att få det skydd och stöd som de har rätt till. 

Tisdag den 20 oktober, kl. 14.00-16.00
Hedersrelaterat förtryck och våld – hur drabbas personer med intellektuell funktionsnedsättning? 

TRIS – Tjejers rätt i samhället är en ideell organisation som arbetar förebyggande och akut mot hedersrelaterat 
förtryck och våld. De driver också en metodutvecklande och kompetenshöjande verksamhet. TRIS är 
den första organisationen i Sverige som har kartlagt omfånget och karaktären av hedersrelaterat förtryck 
och våld bland unga på gymnasiesärskolan. Föreläsningen kommer att belysa grundprinciperna inom 
hedersproblematiken och presentera erfarenheterna från projektet Gömd & Glömd. Projektet handlar om 
vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext.

Torsdag den 22 oktober, kl. 10.00-12.00
Kvinnor som inte hörs eller syns finns inte – att vara våldsutsatt och ha en hörselnedsättning 

Mia Modig är ordförande för Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT, Sveriges första kvinnojour 
på teckenspråk. Det finns grupper av kvinnor som inte får något stöd från samhället. Istället måste de ofta 
undervisa myndigheter och andra organisationer om deras livssituation, språk och syn- och hörselnedsättning. 
NKJT bildades 10 november 2019 för att ta makten över frågorna som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat 
våld och mäns våld mot kvinnor och barn på teckenspråk. 
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