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Invigning
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S)
hälsar oss välkomna till Eskilstuna. Frida
Herchenröther uppträder och Brottsförebyggade
rådet (BRÅ) berättar vad som är viktiga för att olika
grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män,
ska känna sig trygga.

Vad kostar otryggheten?
Vilka investeringar krävs för att långsiktigt
förebygga olika former av våld och otrygghet?
Nationalekonomen Ingvar Nilsson har räknat på
mäns våld mot kvinnor och ungdomar med hög
risk att hamna i utanförskap.

Valduell om trygghet, våld
och kvinnofrid
Vad vill Socialdemokraterna och
Kristdemokraterna göra för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot män och mäns våld mot
kvinnor? Lyssna när riksdagens justitieutskotts
ordförande Fredrik Lundh Sammeli debatterar
mot utskottets vice ordförande Andreas Carlson.

Heder, extremism om gängkriminalitet
- hur hänger det ihop?
Är risken större att pojkar som växer upp i
hederskontexter hamnar i kriminalitet? Hur kan
samhället hjälpa dem på bästa sätt? Välkommen till ett
samtal om sambanden mellan hedersvåld,
gängkriminalitet och våldsbejakande islamistisk
terrorism, med bland andra Hoshi Kafashi, grundare,
Shanazi Hjältar.

Trygga och jämställda skolor
skapar trygga samhällen
Trygghet och studiero är viktigt för att både
flickor och pojkar ska nå studiemålen och må bra.
Men hur går det till? Fredrik Zimmerman,
universitetslektor i pedagogik som forskar om
pojkars skolresultat är en av deltagarna i samtalet.

Glöm inte bort kvinnorna i arbetet
mot ett narkotikafritt samhälle
Narkotikaförebyggande arbete är en
förutsättning för ett tryggt samhälle. Kvinnor
som befinner sig i missbruk av narkotika och
alkohol är en av samhällets mest utsatta
grupper. Hur säkerställer vi en kvalitativ
missbruksvård för kvinnor?

Den 18 maj bjuder Forum Jämställdhet in till en
nationell samling med fokus på brottsförebyggande
arbete och kvinnofrid. Eskilstuna kommun står värd för
heldagskonferensen som arrangeras på Elite
Stadshotellet. Samlingen vänder sig till dig som
arbetar med eller ansvarar för trygghetsfrågor eller
jämställdhetsfrågor i en offentlig, privat eller ideell
organisation.
Fler programpunkter och medverkande tillkommer.
Håll dig uppdaterad på forumjamstalldhet.se

Mammorna i våldets skugga möter politiker
Några av de kvinnor som lever nära pojkar och
män som dragits in i gängkriminalitet vittnar om
sina upplevelser och ställer sina frågor till
politiker på nationell och lokal nivå.

Feministisk stadsplanering ökar
allas trygghet
Idag är kvinnor och flickors tillgång till det offentliga
rummet begränsat. Ett tryggt samhälle förutsätter att
våra städer är utformade för och av såväl kvinnor som
män, flickor som pojkar. Hur tillgodoser vi flickors och
kvinnors perspektiv i stadsplaneringen och på vilket
sätt är dessa perspektiv en förutsättning för att på
riktigt uppnå en trygg stadsmiljö?

Hur kan säkerhetsbranschen
jobba med jämställdhet?
Hur kan kvinnofrids- och jämställdhetsperspektiven
hjälpa företag som arbetar med säkerhets- och
trygghetsfrågor att utveckla sina tjänster och
produkter? Unizons förbundsordförande Olga Persson
samtalar med SRS Secuirtys vd Ilya Treutiger.

Avslutning
Unizons förbundsordförande Olga Persson talar om
mäns våld mot kvinnor glöms bort i politiken och
arbetet för ökad trygghet. Elitfotbollsspelaren Sandi
Haddad Sharro berättar hur idrott kan skapa en trygg
och meningsfull fritid för både tjejer och killar.

