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Fredag 22 februari 2002
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Dagens program arrangeras av
Brottsoffermyndigheten i samarbete med ett
antal ideella organisationer som också agerar
för brottsoffer i Sverige.

Namn: ......................................................................
Organisation/myndighet:...........................................
.................................................................................
Adress: .....................................................................
Postadress:................................................................
Telefon:.....................................................................
Telefax: .....................................................................

Tid: Fredag 22 februari 2002 kl. 8.30-16.30
med en avslutande ljusmanifestation på
Sergels torg kl. 17.00.

E-post: ......................................................................

Plats: Norra Latin,
Drottninggatan 71 B, Stockholm

Under förmiddagen vill jag delta i följande
seminarium (kryssa för ett alternativ!)

Anmälan: Anmälan görs på omstående sidas
anmälningstalong via post, fax eller e-post.
Anmälan mottages genast och senast 15
februari 2002. Anmälningarna registreras i
den ordning de kommer Brottsoffermyndigheten tillhanda och bekräftelse på anmälan
skickas till Dig inom en vecka. På de parallella
seminarierna är platstillgången begränsad.
Om det inte finns plats för Dig på det
seminarium Du valt kommer Du att få plats
i ett annat seminarium, detta meddelas i
bekräftelsen. Anmälan är bindande och ej
utnyttjad plats debiteras med 200 kronor.
Glöm därför inte att, om Du får förhinder,
avboka Din plats senast 18 februari!








1. Våld mot äldre
2. Utvecklingsstörning = dubbel risk?
3. När en anhörig dödas
4. Sexslavhandel i Sverige – kan det vara möjligt?
5. Könsstympning
6. ”Slagen dam” – mäns våld mot kvinnor i
jämställda Sverige

Kostnad: Ingen avgift tas ut för deltagande.
För- och eftermiddagskaffe ingår liksom en
pausfrukt. Ej utnyttjad plats debiteras med
200 kronor, glöm därför inte att avboka
senast 18 februari!
Upplysningar: Praktiska frågor angående
anmälan besvaras av Tina Koppelman,
telefon 090-16 57 03, e-post:
tina.koppelman@brottsoffermyndigheten.se.
Andra frågor besvaras av Gudrun Nordborg,
telefon 090-16 57 32, e-post:
gudrun.nordborg@brottsoffermyndigheten.se
och Mari Printz Norell,
telefon 090-16 57 33, e-post:
mari.printz.norell@brottsoffermyndigheten.se.
Programmet med anmälningsblankett finns
även på Brottsoffermyndighetens hemsida,
www.brottsoffermyndigheten.se.

Under eftermiddagen vill jag delta i följande
seminarium (kryssa för ett alternativ!)
 7. Våld mot fysiskt funktionshindrade
 8. Homosexuella som brottsoffer
 9. Prostitution
 10. Idrottens hierarki, idrottens ansvar
 11. Mediabilden av brottsoffret
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
(Kopiera gärna sidan om Ni är fler intresserade!)
Anmälan skickas så fort som möjligt och senast
15 februari 2002 till:
E-post:
tina.koppelman@brottsoffermyndigheten.se
Fax:
Brottsoffermyndigheten har faxnummer
090-17 83 53
Brev:
Tina Koppelman, Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå

Storgatan 49, Box 470, 901 09 Umeå
Servicetelefon 090-16 57 10. Fax 090-17 83 53
E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se
www.brottsoffermyndigheten.se

Dagens program arrangeras av
Brottsoffermyndigheten i samarbete med:
Barnens Rätt i Samhället, BRIS
Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ
Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV
Riksorganisationen för Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS
Rädda Barnen
Samverkan mot alkohol och rus i trafiken, SMART
Svenska Röda Korset
Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR

VÄLKOMMEN
Alla människor är födda fria med samma värde och rättigheter. Ideal i dramatisk kontrast till de upplevelser som den som
utsatts för brott ofta tvingas gå igenom. Dessa traumatiska
händelser drabbar också många av deras anhöriga.
Brottsoffermyndigheten har tillsammans med en rad ideella
organisationer etablerat en tradition att högtidlighålla den
Internationella Brottsofferdagen genom att fokusera på mänskliga rättigheter. I år vill vi påverka många att våga se, våga
lyssna och våga fråga angående de brottsoffer som befunnit
sig i särskilt utsatta situationer. Dagens program erbjuder
möten med en rad personer som vågat detta inom brottsofferinriktade projekt, inom forskning eller utifrån erfarenheter i sitt eget liv.
Trots variationer av det som kan uppfattas som extremt
och unikt för varje utsatt person, eller grupp av personer,
framträder också starka gemensamma mönster. Vi vill därför
samtidigt ifrågasätta olika gränsdragningar omkring ”Den
Andra”, gränsdragningar som ökar avståndet mellan oss och
dem.
Variationerna av utsatthet väcker i vart fall samma grundläggande frågor:
Kan rättsväsendet, andra institutioner, media och organisationer närma sig och faktiskt bidra till idealet ”mänskliga
rättigheter för alla”?
Och kan detta ske utan att var och en av oss tar eget ansvar
och låter idealet påverka våra handlingar och värderingar?

Britta Bjelle, generaldirektör
Brottsoffermyndigheten
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PROGRAM
8.30 Registrering och kaffe

PROGRAM
13.30 Parallella seminarier (fem olika att välja på!)

9.00 Välkommen!
Britta Bjelle, generaldirektör, Brottsoffermyndigheten

7.

Våld mot fysiskt funktionshindrade
Christel Rudiger Carlsson, ROKS

9.15 Inledningsanförande
Thomas Bodström, justitieminister

8.

Homosexuella som brottsoffer
Anneli Svensson, kurator, RFSL:s brottsofferjour

9.30 Mänskliga rättigheter för alla
Maja Kirilova Eriksson, professor i folkrätt,
Uppsala universitet

9.

Prostitution
Louise Eek, journalist och författare
Mikko Roth, HOPP, Riksorganisationen mot sexuella
övergrepp

10.30 Paus med frukt
11.00 Parallella seminarier (sex olika att välja på!)
1. Våld mot äldre
– fakta och reaktioner på rapporten ”Ofrid?”
Hjelde Eriksson, socionom och psykoterapeut
Barbro Westerholm, förbundsordförande,
Sveriges pensionärsförbund
2. Utvecklingsstörning = dubbel risk?
Om offer, förövare och sexuella övergrepp
Olof Risberg, psykolog och psykoterapeut,
Rädda Barnen

10. Idrottens hierarki, idrottens ansvar
Bengt Westerberg, ordförande,
Svenska Friidrottsförbundet
11. Mediabilden av brottsoffret
Maria-Pia Boëthius, journalist och författare
15.00 Paus med kaffe
15.30 Premiär! ”Lika vär(l)d”
– en film om våld mot kvinnor och dess konsekvenser,
av Birgitta Hörnström och Britt Rosén
16.30 Avslutning på Norra Latin

3. När en anhörig dödas
Jenni Tillbom, SMART, och en röst från RAV
4. Sexslavhandel i Sverige – kan det vara möjligt?
Carolina Wennerholm, projektledare, Kvinnoforum
5. Könsstympning
Ylva Sörman Nath, handläggare, SIDA
6. ”Slagen dam – mäns våld mot kvinnor
i jämställda Sverige"
Eva Lundgren, professor
Jenny Westerstrand, jurist och doktorand, båda vid
sociologiska institutionen, Uppsala universitet
12.15 Lunch på egen hand

Förflyttning till Sergels torg
17.00 Ljusmanifestation
och tal av justitieminister Thomas Bodström
på Sergels torg

