INVITATION TIL HALVDAGSKONFERENCE
OM KÆRESTEVOLD I DANMARK
9500 piger og 5500 drenge mellem 16-24 år er udsat for fysisk vold i deres kærestefor-

Programmet består af:

hold. Tæller man også psykisk vold og seksuel vold med, er antallet af voldsudsatte unge
sandsynligvis endnu højere.

>

13:00-13:15: Velkommen

>

13:15-14:00: Samtaler med unge udøvere af kærestevold – bestræbelser og dilemmaer

Ved psykolog Christina Passarge, Dialog mod Vold

I 2009 søsatte Danner et omfattende forskningsprojekt for at skabe ny viden om kærestevold
og komme i dialog med de unge om, hvordan de selv ønsker at blive hjulpet. Projektet er

>

Pause

støttet af Bikubenfonden.

>

14:15-15:00: Nye forskningsresultater med udgangspunkt i bogen ”Det sker ikke for 		
mig – Unge kvinders fortællinger om kærestevold”

Ved Inger Glavind Bo, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg 		

Projektets resultater er bl.a. udgivelsen af bogen ”Det sker ikke for mig – Unge kvinders

Universitet

fortællinger om kærestevold” skrevet af lektor Inger Glavind Bo og lancering af Danners nye
site www.videnomkærestevold.dk. Hjemmesiden er den første af sin art herhjemme, hvor

>

15:00-15:30: Viden om forebyggelse af kærestevold

Ved Maria Bislev, Cand.scient.soc., Forebyggelsesteamet, Det Kriminalpræventive Råd

rådgivere – såvel professionelle som frivillige – kan få konkrete råd og viden om kærestevold.
>

15:30-16:00: Spørgsmål og afrunding

I den anledning vil vi gerne invitere dig til konference den 13. marts 2013 i Danner,
Nansensgade 1, 1366 København K, klokken 13:00-16:00.

Deltagelse er gratis og efter først til mølle-princippet. Tilmeld dig senest 5. marts 2013 til
eva@danner.dk og afvent bekræftelse på, at din plads er sikret.
Af hensyn til sikkerheden i huset skal du medbringe gyldigt billed-ID. Bogen kan på dagen
købes til særpris til 218 kr. inkl. moms (normalpris 268 kr. inkl. moms).
Vi glæder os til at se dig.
Bedste hilsner
Danner og Dansk Psykologisk Forlag

