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Barn som brottsoffer – mod att se, kraft att åtgärda
Fredag 21 februari | Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Välkommen
Brottsoffermyndigheten högtidlighåller varje år tillsammans med en rad
ideella organisationer den Internationella Brottsofferdagen. Årets program
är det femtonde i ordningen och fokuserar på barn som drabbas av brott.
Trots att barn har rätt till en trygg och säker uppväxt upplever många våld,
övergrepp och kränkningar i sin vardag, både i hemmet och i andra miljöer.
Att utsättas för brott eller växa upp i våldets närhet kan vara en svår upp
levelse för alla oavsett ålder.
Årets internationella gäst, Dag Ø Nordanger, är doktor i psykologi och
specialist i klinisk psykologi för barn och unga. Han är bland annat verksam
som forskare och föreläsare vid Regional Senter for Barn och Unge – Vest.
Under senare år har han mestadels ägnat sig åt forskning och kunskapsut
veckling, nationellt och internationellt, rörande förståelse av och stöd till
utvecklingstraumatiserade barn.

Utöver den internationella gästen erbjuds föreläsningar av forskare
och praktiker i aulan samt sju valbara seminarier. Dagen avslutas tradi
tionsenligt med en ljusmanifestation, ett ständigt inslag vid den Inter
nationella Brottsofferdagen var än den högtidlighålls.
Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsvä
sende, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer samt till
forskare och politiker.
Välkommen till en inspirerande utbildningsdag med barnen i fokus!

Annika Öster
Generaldirektör, Brottsoffermyndigheten
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Program
8.30 Registrering med kaffe och smörgås
9.00 Välkommen!
Annika Öster, Brottsoffermyndighetens generaldirektör
9.15

Öppningsanförande
Martin Valfridsson, statssekreterare, Justitiedepartementet

9.30

Komplexa traumans betydelse för barns uppväxt
Dag Ø Nordanger, doktor i psykologi och specialist i klinisk psykologi
för barn och unga (föreläsning på norska)

10.15 Paus med frukt
10.50 Valbara seminarier, sju olika att välja bland
12.00 Lunch på egen hand
13.15 Barns berättelser om brott
Fredrik Malmberg, Barnombudsman
13.45 Våldets konsekvenser ur ett barnperspektiv
Kattis Ahlström, generalsekreterare på BRIS

14.15 Paus med kaffe och kaka
14.45 Barndomsupplevelser av våld i hemmet – omfattning, begrepp och
relation till hälsa som vuxen
Åsa Källström Cater, docent i socialt arbete, om praktiska konsekvenser
för yrkesverksamma i Sverige utifrån nya forskningsresultat
15.45 Avslutning och ljusceremoni
Barnkör ur årskurs fem i Sollentuna Musikklasser under ledning av 		
Gisela Hök Ternström sjunger ”Vi är blommor” av Georg Riedel

1. Barns rätt till ersättning vid brott
Ulrika Forsgren, jurist på Brottsoffermyndigheten om barn och ungas rätt till 		
ekonomisk upprättelse efter brott.
2. När ingen ser – en dokumentärfilm om barnsexhandel
Anders Persson, Rikskriminalens grupp mot sexuella övergrepp mot barn. Ecpats
film tar upp barns, polisers och organisationers berättelser. Filmen ger en inblick i den
globala handeln med barn och dess olika skepnader samt visar det hoppfulla arbetet
mot den.
3. Han sa att det var mitt fel – En film om incest
Angela Beausang, ordförande för Roks. Roks fokusår 2013 om incest och andra över
grepp, filmen Han sa att det var mitt fel och rapporten Det sista de berättar presenteras.
4. Varför just jag? Om offer och unga förövare med särskilt fokus på 			
funktionsnedsattas utsatthet
Olof Risberg, psykolog och psykoterapeut, som i mer än tjugo år har arbetat med
frågor som rör våld och övergrepp, talar om området funktionsnedsättning och utsatt
het.
5. Stopp! Min kropp – Att prata med barn om kroppen, gränser och sexuella 		
övergrepp
Jannes Grudin, psykolog på Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar
i utsatta livssituationer presenterar boken Stopp! Min Kropp! En handbok för vuxna
i hur man pratar med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp.
6. Ungas vardag online – möjligheter, risker och utsatthet
Thomas Jonsland, sakkunnig på Bris. Om hur unga beskriver sin vardag online i
Bris stödverksamheter.
7. Föräldrar som offer och förövare - ur barnens perspektiv
Olga Persson, förbundssekreterare SKR, om SKR och Kriminalvården Västs
gemensamma föräldracirklar med fokus på barns rätt till ett liv utan våld.
Peter Rösare, leg. psykolog, examinerad psykodramaassistent föreläser om barn och
föräldrar som upplever våld hemma och hur anknytningsmönstret hos barnet påver
kas av våldet.
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Anmälan
Internationella Brottsofferdagen, fredag 21 februari 2014
kl. 8.30–16.00 Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Anmälan är obligatorisk och bindande. Antalet platser är begränsat, 			
så vänta inte – anmäl dig snarast och 		

senast onsdag 12 februari 2014!

Alternativt kan anmälan göras per e-post, fax eller brev till:
E-post: anmal@brom.se
Fax:
090-17 83 53
Brev:
Kunskapscentrum, Brottsoffermyndigheten, 			
Box 470, 901 09 Umeå

1. Barns rätt till ersättning vid brott

Anmälningarna registreras i den ordning de kommer till Brottsoffer
myndigheten. Du får en bekräftelse inom några dagar. På de parallella
seminarierna är platstillgången begränsad. Om det inte finns plats för
dig på det seminarium du valt får du plats på ett annat, detta meddelas
i bekräftelsen. OBS – ta med bekräftelsen, den gäller som inträdesbiljett! Om du får förhinder ber vi dig avboka din plats snarast.

2. När ingen ser – en dokumentärfilm om barnsexhandel

Kostnad

3. Han sa att det var mitt fel – En film om incest

Ingen avgift tas ut för deltagande. Morgon- och eftermiddagskaffe
ingår liksom en pausfrukt. Ej utnyttjad plats debiteras med 500 kronor
för att täcka administrativa kostnader.

Välj ett av de parallella seminarierna
och ange det i din anmälan:

Anmälan
4. Varför just jag? Om offer och unga förövare med 				
– klicka här!
särskilt fokus på funktionsnedsattas utsatthet
5. Stopp! Min kropp – Att prata med barn om kroppen, 				
gränser och sexuella övergrepp
6. Ungas vardag online – möjligheter, risker och utsatthet
7. Föräldracirklar inom Kriminalvården, med fokus på våld 			
i nära relationer - ur barnens perspektiv

Frågor?
Tina Häggmark, tel: 090-70 82 33, e-post: tha@brom.se
Ulf Hjerppe, tel: 090-70 82 54, 070-619 57 54, e-post: uhj@brom.se

Internationella Brottsofferdagen på Twitter
Du som använder Twitter får gärna twittra om dagen!
Använd #IBD2014 i ditt tweet, så samlas allt på samma ställe.

