ANMÄLAN

Ord som befriar
och förändrar

Ord som befriar och förändrar

- om möte och motstånd till brottsoffers berättelse

Internationella Brottsofferdagen
Fredag 21 februari 2003 kl 8.30-15.30
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

- om möte och motstånd

till brottsoffers berättelser

Namn: ......................................................................

Internationella Brottsofferdagen
Fredag 21 februari 2003
Norra Latin, Drottninggatan 71 B,
Stockholm

Organisation/myndighet:...........................................
.................................................................................

Dagens program arrangeras av Brottsoffermyndigheten i samarbete med ett antal
ideella organisationer som också agerar för
brottsoffer i Sverige.

Adress: .....................................................................
Postadress:................................................................
Telefon:.....................................................................
Telefax: .....................................................................
E-post: ......................................................................

Jag vill delta i följande seminarium
(kryssa för ett alternativ!)









1. Varför berättar de inte? - om barn...
2. BRIS som mottagare av barns berättelser
3. Vem bryr sig? - om osynlighet och...
4. Att ge röst åt unga kvinnor som...
5. När en anhörig dödas
6. Ekonomisk ersättning som en form av ...
7. Kvinnojourers möten med barn som...
8. Våga berätta - om synliggörandet av ...

(Kopiera gärna sidan om Ni är fler intresserade!)
Anmälan skickas så fort som möjligt och senast
14 februari 2003 till:

Tid: Fredag 21 februari 2003
kl. 08.30-15.30.
Plats: Norra Latin,
Drottninggatan 71 B, Stockholm
Anmälan: Anmälan görs på omstående sidas anmälningstalong via post
eller fax, via e-post eller via hemsidan
www.brottsoffermyndigheten.se.
Anmälan mottages genast och senast
14 februari 2003. Anmälningarna
registreras i den ordning de kommer
Brottsoffermyndigheten tillhanda och
bekräftelse på anmälan skickas inom
några dagar. På de parallella seminarierna är platstillgången begränsad. Om
det inte finns plats på det seminarium
du valt kommer du att få plats på ett
annat seminarium, detta meddelas i
bekräftelsen. Anmälan är bindande
och ej utnyttjad plats debiteras med
200 kr. Glöm därför inte att, om du får
förhinder, avboka din plats senast den
17 februari!

Kostnad: Ingen avgift tas ut för deltagande. Förmiddagskaffe ingår liksom en
pausfrukt. Ej utnyttjad plats debiteras
med 200 kr, glöm därför inte att avboka
senast den 17 februari!
Upplysningar: Frågor angående anmälan besvaras av:
Susanne Erlandsdotter-Andersson
telefon 090-16 57 57
e-post: sea@brom.se
Andra frågor besvaras av:
Gudrun Nordborg
telefon 090-16 57 32
e-post: gno@brom.se
Mari Printz Norell
telefon 090-16 57 33
e-post: mpn@brom.se
Programmet med anmälningsblankett
finns även på Brottsoffermyndighetens
hemsida:
www.brottsoffermyndigheten.se

E-post:
sea@brom.se
Fax:
Brottsoffermyndigheten har faxnummer
090-17 83 53
Brev:
Susanne Erlandsdotter-Andersson
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå
Det går också att anmäla sig via Brottsoffermyndighetens hemsida:
www.brottsoffermyndigheten.se

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

2003

PROGRAM

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
har rikstäckande ansvar för tre områden:

8.15– 9.00 Ljuslyktor finns att tända på Norra Latins gård mot
Norra Bantorget

VÄLKOMMEN
Berättelser kan förändra vär(l)den. Många berättelser
har så småningom lett fram till deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter, allmänt liksom för
kvinnor och för barn: Alla människor är födda fria med
samma värde och rättigheter, med rätt att komma till
tals och rätt att kräva skydd. Samtidigt står dessa ideal
i dramatisk kontrast till de upplevelser som den som
utsatts för brott ofta tvingas uppleva, liksom många
av deras anhöriga. Det är också så att ord styr tanken.
Ordet brottsoffer började användas först på 1970-talet.
Kvinnorörelsen och brottsofferorganisationer bidrog till
att detta ord synliggjorde en ny grupp med angelägna
men förbisedda behov. Men brottsoffer har ännu inte
samma dignitet som gärningsmän. Rättssäkerhet och
rättsskydd samverkar ännu inte.
Brottsoffermyndigheten har tillsammans med enrad
ideella organisationer etablerat en tradition att högtidlighålla den Internationella Brottsofferdagen. I år
problematiserar vi möten och motstånd till brottsoffers
berättelser. Det gäller inte minst kvinnors och barns
ord om utsatthet och övergrepp. Hur värderas de i ett
samhälle där män strukturellt och individuellt oftast är
överordnade kvinnor? Hur värderas barn i likaså väl
invanda vuxenperspektiv? Vem klarar att bli värderad
som respekterat brottsoffer? Och vilka hinder finns
inbyggda i juridiken?
Trots stora variationer i utsatthet väcks generella
frågor: Hur kan rättsväsendet, andra institutioner och
organisationer bidra till mänskliga rättigheter för alla?
Kan detta ske utan att var och en av oss bryter ner olika
motstånd och förändrar våra värderingar av brottsoffers
ord och berättelser så att de tillåts ge befrielse och
upprättelse? Kan det ske utan att strukturer förändras?
Utmaningarna är många – och angelägna att anta!

8.30

Registrering och kaffe

9.00
Välkommen!
Britta Bjelle, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten,
representanter för de samarrangerande organisationerna och
ett kulturinslag av studerande vid Kulturama
9.30
Barn i möte med rättssystem skapade för vuxna
Christian Diesen, professor i processrätt, Stockholms universitet, om
misstänkta övergrepp mot barn i olika europeiska rättssystem; ”Child
Abuse and Adult Justice”, utgiven av Rädda Barnen
10.10

Paus med frukt

10.40
Hinder för upprättelse av mobbade barn
Lena Isaksson, advokat, Umeå
11.10

Minipaus för byte till seminarierum

11.20

Parallella seminarier, åtta olika att välja på;

1. Varför berättar de inte?
Kristina Back, socionom och leg psykoterapeut, Rädda Barnen,
om en ny bok om barn som utnyttjas i barnpornografi
2. BRIS som mottagare för barns berättelser och BRIS-boken
Göran Harnesk, generalsekreterare för BRIS
3. Vem bryr sig? - om osynlighet och rättssäkerhet för
brottsoffer med funktionshinder
Barbro Lewin, med dr och föreståndare för Centrum för
handikappforskning vid Uppsala universitet, om sin rapport med
samma namn, utgiven av Brottsoffermyndigheten
4. Att ge röst åt unga kvinnor som utsatts för hedersrelaterade
brott så att myndigheter lyssnar
Ina Müller, socionom, verksam vid Kvinnorådgivningen i Botkyrka
kommun och med internationella erfarenheter

Har du utsatts för brott? Du kan, särskilt om du drabbats av
personskada, ha rätt till ekonomisk kompensation via
Brottsoffermyndigheten.
En förutsättning är att den som begått brottet inte har
förmåga att betala skadorna, en annan att det inte finns
någon försäkring som täcker dem. Rätt till ersättning kan
finnas även om brottslingen är okänd.

Brottsofferfonden
Fondens medel delas ut till olika former av brottsofferinriktad
verksamhet, i såväl ideell som offentlig regi, och till
forskning om brottsoffer. Fonden byggs upp av en särskild
avgift på 500 kr, som varje dömd person ska betala om
brottet kan straffas med fängelse. Fonden tar även emot
gåvor och donationer. Varje år fördelas sammanlagt drygt
20 miljoner kr.
Ansökningstid: 1 april respektive 1 oktober.

Kunskapscentrum
Myndigheten ska samla och sprida information och
forskningsresultat för bättre bemötande och behandling
av brottsoffer. Det sker bl.a. genom informationsmaterial
till myndigheter, ideella organisationer och brottsoffer.
Myndigheten arrangerar också vidareutbildningar och
seminarier för att sprida forskningsresultat och praktiska
erfarenheter av brottsofferarbete.

5. När en anhörig dödas
Erfarenheter och röster via RAV och SMART
6. Ekonomisk ersättning som en form av upprättelse
Per Rubing, brottsskadechef vid Brottsoffermyndigheten
7. Kvinnojourers möten med barn som berättar
Ireen von Wachenfeldt, ordförande för ROKS och tidigare jourkvinna
8. Våga berätta – om synliggörandet av det osynliga
Linda Åhgren, författare och lärare, Uppsala, som publicerat dikter
om egna våldserfarenheter under pseudonymen Karolina Kraft och
lett skrivarcirklar
12.30

Lunch och kaffe på egen hand

13.40

Rättens döda vinkel - rätt som förmörkar och låser in
med utgångspunkt från Osmo Vallo-fallet med flera
Håkan Hydén, professor i rättssociologi, Lunds universitet
14.25

Paus i salen med Kulturama

14.35

Britta Bjelle, generaldirektör
Brottsoffermyndigheten

Brottsskadeersättning

Flickan och skulden – om samhällets syn på våldtäkt
och offer som tvingas berätta
Katarina Wennstam, författare och journalist
15.15
Avslutningsanförande
Thomas Bodström, justitieminister
15.30

Slut i aulan och vi kan gå ut för att tända
ljuslyktorna på nytt …

Dagens program arrangeras av
Brottsoffermyndigheten i samarbete med:
Barnens rätt i samhället, BRIS
www.bris.se
Brottsofferjourernas riksförbund, BOJ
www.boj.se
Riksföreningen för anhöriga till våldsdödade, RAV
www.rav.st
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer
i Sverige, ROKS
www.roks.se
Rädda Barnen
www.rb.se
Samverkan mot alkohol och rus i trafiken, SMART
www.foreningensmart.org
Svenska Röda Korset
www.redcross.se
Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR
www.kvinnojourernas.com

