Mot väpnat våld i Sverige
– konferensen med många perspektiv
3-4 november 2021, Malmö

Väpnat våld är ett globalt problem som förstör tusentals liv varje år, och
även Sverige måste möta denna utmaning. Men ingen kan stoppa våldet
ensam. Därför anordnar Piku en konferens om ämnet, med målet att
inspirera modiga och proaktiva lösningar som räddar liv och skapar ett
bättre, tryggare och mer hållbart samhälle.
Syftet med denna konferens är att föra samman olika intressenter, såsom kommuner,
polisen och civilsamhället för att diskutera väpnat våld i Sverige och hitta fler lösningar
och sätt att förebygga och undvika dessa problem. I längden hoppas vi på att göra
avtryck i kampen mot väpnat våld och bidra till ett tryggt samhälle.
För att designa det allra bästa programmet för konferensen, som skapar störst värde för
deltagarna, har vi knutit till oss en kvalificerad Referensgrupp av framstående forskare,
experter och praktiker. Läs mer på https://www.bravetalk.se/mot-vapnat-vald/.

VAD?
“Konferensen med många perspektiv” lyfter fram forskning, metoder, erfarenheter och
goda exempel från både Sverige och en rad andra länder runt om i världen. Vi diskuterar
vilka strategier man har valt i olika länder för arbetet mot väpnat våld, och hur
framgångsrika de har varit. Vad kan vi i Sverige lära av? Förutom föreläsningar,
kommer vi även att ha en expertpanel och dialoger i olika, innovativa former.
Tillsammans med våra talare och deltagare kommer vi att diskutera:
•
•
•
•

Hur ser trenden ut för väpnat våld i Sverige och i andra länder?
Vad kan vi lära från andra?
Vilka olika lösningar kan minska och förebygga det väpnade våldet?
Hur kan dessa lösningar implementeras?
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Några intressanta perspektiv som lyfts fram under konferensdagarna:
•
•
•
•
•
•
•

Vad säger aktuell forskning om väpnat våld och gängkriminalitet?
Våld och kriminalitet i klaner och kriminella nätverk
Proaktivt arbete bland unga
Olika länders valda strategier och resultat
Ungdomarnas eget perspektiv – vad hände för mig och vad skulle jag önskat
från samhället?
Framgångsrika metoder för arbete med unga i riskzonen
Vad vill Regering och Riksdag göra för att bekämpa väpnat våld i Sverige?

Konferensen pågår under en och en halv dag, inklusive middag och underhållning den
första dagen.
Ett mer detaljerat program, presentation av referensegrupp, talar m m finns på vår
hemsida: Mot väpnat våld i Sverige, 3-4 november

FÖR VEM?
Konferensen vänder sig till framförallt:
•
•
•

Politiker på lokal, regional och central nivå
Chefer och sakkunniga i landets kommuner och myndigheter
Idella organisationer som samarbetar med kommunerna
Vi vill göra konferensen tillgänglig för lokala initiativ/personer som inte har
möjlighet att betala full konferenskostnad, genom sponsoring av dessa. Se mer
om detta på hemsidan.

BRAVE TALK
År 2021 presenterar vi den första konferens i vårt nya koncept BRAVE TALK som
kännetecknas av att:
•
•

Vi vågar diskutera stora utmaningar för kommuner och samhället i stort – även
om dessa ämnen anses känsliga.
Vi vill bidra med något nytt och ge mervärde till deltagarna, vilket innebär att vi
presenterar såväl forskning och fakta som praktiska exempel och framgångsrika
metoder och lösningar både i och utanför Sverige.

Piku AB
Besök: Hyllie Stationstorg 31, Malmö --- Post: Dammvägen 1, 246 57 BARSEBÄCK
info@piku.se, www.pikukommun.se

• Vi vill inspirera politiker och tjänstepersoner att ta ansvar för problemen,
och samtidigt ge ny energi till alla som kämpar för att förbättra och stärka vårt
samhälle.
Alla som känner att de kan bidra till att göra konferensen ännu mer fantastisk är
välkomna att kontakta oss! Vi blir också glada för tips på teman som kommande Brave
Talk Konferenser bör handla om!

VEM ÄR ARRANGÖR?
Piku AB är ett kreativt utbildningsföretag som grundades 2001 och har ett stort
samhällsengagemang. Sedan 2001 har Piku designat utbildningar och konferenser för
tusentals anställda och politiker i svenska kommuner och regioner. Piku utmärker sig
som en av de främsta utbildningsaktörerna i Sverige och associeras med kvalitet och
nöjda kunder. Tillsammans med ett 40-tal utbildare/experter anordnar Piku utbildningar
över hela Sverige, både digitalt och på plats.

Ansvarig för just den här konferensen är Yi-Wen Chen som
har en kandidatexamen från Peace and Conflict Studies,
Malmö Universitet. Hon brinner för att minska det väpnade
våldet i samhället och har gjort bl a studiebesök i El
Salvador, där hon studerade gängkriminalitet och
vapenrelaterat våld. Det hon såg där är inte något vi vill se i
Sverige, och därför har Yi-Wen initierat denna konferens.

Vi vill gärna höra om dina tankar om konferensen, så tveka inte att ringa eller skicka
Yi-Wen ett mejl!
Mobil: +46 760 504 426 || E-post: yi-wen.chen@piku.se
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