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Trakasserier är inte okej
Vi avslutar vårterminens nyhetsbrev med vad som borde vara
självklarheter för alla: Trakasserier är inte okej. Inte från lärare
mot studenter. Inte från studenter mot lärare. Och inte från
studenter mot andra studenter.
 
Att arbeta vid Stockholms universitet, oavsett om du är lärare,
forskare eller student, innebär att du ska behandla människor lika
och bemöta andra med respekt. Universitetet ska vara en fristad
för kunskapande och människor får inte skrämmas bort genom att

bli trakasserade på grund av sin hudfärg, sitt kärleksliv, sin ålder, sin
funktionsvariation, religion, kön eller vad det nu kan vara. Du kan vara stolt över att
vara en del av Stockholms universitet, och du ska också se till att Stockholms
universitet är stolt över dig. Så bete dig okej.
 
Om du själv utsatts för trakasserier eller särbehandling av något slag kan du läsa mer
om vad du kan göra: HÄR
 
Om du ser att någon annan utsättas - stötta den personen, prata med hen och säg
ifrån till dem som inte betett sig okej.

Därtill: Hoppas ni alla får en underbar sommar, så ses vi i höst! 

Du ger information och stöd till brottsdrabbade, vittnen och anhöriga samtidigt som
du själv får värdefull kunskap och erfarenhet. Man kan bli en stödperson som har
kontakt med brottsdrabbade i nära anslutning till att brottet har skett eller vara
vittnesstöd i tingsrätten.
 
Vi söker dig som är över 21 år och intresserad av brottsofferfrågor. Du är trygg,
lyhörd och ansvarsfull samt har social kompetens och kan arbeta självständigt. Du
ställer upp på Brottsofferjourens värdegrund och får gärna tala flera språk som t.ex.
engelska, spanska och arabiska.
 
Måndagen den 16 september 2019 börjar nästa grundutbildning för nya volontärer
som är på kvällstid i centrala Stockholm.
 
Är det här något för dig?
Kontakta din närmaste brottsofferjour eller Brottsofferjouren Sverige: 
nationell telefonlinje tel nr: 0200 – 21 20 19, e-post: info@brottsofferjouren.se.
 
Välkommen till Brottsofferjouren!

Stödgruppsledare för "Tillsammans"
Föreningen Tillsammans grundades 2014 och arbetar utifrån en feministisk

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=5312&e=[email]&r=[field1]&h=5CBCA42481A43E674406AF30894970E3
mailto:info@brottsofferjouren.se


värdegrund. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Vi
motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön,
könsidentitet, sexuell läggning, trosuppfattning och
funktionsförmåga. Föreningen Tillsammans arbetar för ett
samhälle fritt från sexuellt våld.

Tillsammans erbjuder en plattform av och för människor som
har utsatts för sexuellt våld. Vi är en plats för förståelse
och gemenskap, kunskap och information. Syftet med
Föreningen är att utsatta tillsammans med andra i liknande
situation ska få det stöd och den styrka de har behov av. Samtidigt är vi en
samhällskritisk kraft som kämpar för att förändra de rådande strukturer och normer
som finns och som bidrar till att normalisera det sexuella våldet.
 
Du är inkännande och har förståelse för sexuella trauman. Du besitter ett lugn i dig
själv och ser likväl gruppen som individens behov. Du tror på den stödsökandes
förmågor samt uppskattar reflektion både i dig själv och tillsammans med andra.
 
Låter det här som något för dig? Läs i så fall den medskickade bilagan

Ta chansen att göra skillnad!
Ta  chansen  att  göra  skillnad   som  "tutor"/"lässtöd"
till  skolbarn   i Rinkeby!
 
Socialförvaltningen i Stockholm söker dig som vill arbeta i ett
socialt projekt med läsning
 
Efter det första mycket uppskattade läsåret med Läslust i
Rinkeby söker vi redan nu flera tutors/lässtödjare till
höstterminen 2019. Stadsdelsförvaltningens socialtjänst,

genom Familjehuset, anordnar tillsammans med Kulturförvaltningens lokala bibliotek,
läslustträffar för barn mellan 8 och 12 år.
 
Barnen erbjuds att  efter skoltid träffa och läsa med en vuxen på biblioteket eller i
Familjehuset, två gånger i veckan under en hel termin, ca. 35 tillfällen. Lästräningen
sker enligt en metod som kallas "Paired reading" eller "parläsning".
 
Vi söker dig som är ung vuxen, med goda lös- och skrivkunskaper i svenska
språket. Vi vill att du studerar på högskola eller universitet, alternativt
nyligen har tagit högskoleexamen, och vill vara "lösstöd" och förebild. Vi vet
att du kan uppmuntra barnen till både "lustlösning" och högre studier.
 
Uppdraget berättigar till ersättning.
 
Hoppas att  det väcker  nyfikenhet och intresse hos dig!
 
Kontakta  i så  fall
Eva-Britt Leander, eva-britt leander@stockholm.se Tel: 08-    508 25 450
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