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"Spår av utsatthet"
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Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Fredag 20 februari 2004 kl. 8.30 – 16.00

Internationella Brottsofferdagen
Fredag 20 februari 2004
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: .....................................................................
E-post: ......................................................................
Tid: Fredag 20 februari 2004
kl. 8.30-16.00

Jag vill delta i följande seminarium
(kryssa för ett alternativ!)
 1. Ut ur mörkret
 2. Den tusende gången…
 3. Att vara annorlunda
 4. Homosexuella som brottsoffer
 5. Barn och ungas rätt till skadestånd…
 6. Signaler om motstånd + Barnrättscentrum
 7. Att mista en anhörig genom brott
 8. Tjejjour på musikfestival
 9. Världens sämsta brottsoffer
 10. ”Hur man slår sig till ro”
(Kopiera gärna sidan om Ni är fler intresserade!)
Anmälan skickas så fort som möjligt och senast
13 februari 2004 till:

Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B,
Stockholm
Anmälan: Anmälan görs på omstående
sidas anmälningstalong via post, fax
eller e-post. Anmälan mottages genast
och senast fredag 13 februari 2004.
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 på 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 16 februari!

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 16 februari!
Frågor angående anmälan besvaras av:
Anna Wiberg
telefon 090-16 57 09
mail: awi@brom.se
Andra frågor besvaras av:
Gudrun Nordborg
telefon 090-16 57 32
mail: gno@brom.se
Mari Printz Norell,
telefon 090-16 57 33
mail: mpn@brom.se
Programmet med möjlighet till anmälan
finns även på Brottsoffermyndighetens
hemsida: www.brottsoffermyndigheten.se

E-post:
awi@brom.se
Fax:
Anna Wiberg, Brottsoffermyndigheten, faxnummer
090-17 83 53
Brev:
Anna Wiberg
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

2004

VÄLKOMMEN
Brottsoffermyndigheten har tillsammans med en rad ideella
organisationer etablerat en tradition att högtidlighålla den
Internationella Brottsofferdagen. I år sker det för femte
gången.
Årets tema är ”Spår av utsatthet”. Temat är valt för att vi vill
fokusera på särskilt utsatta grupper av brottsoffer liksom på
metoder för att dokumentera och utreda olika spår av deras
utsatthet. Vi bjuder på erfarenheter från Barnahus på Island,
som sedan 1998 är det första och hittills enda exemplet i
Norden på att barn som misstänks vara utsatta för sexuella
övergrepp får komma till ett för dem väl anpassat hus för
att mötas av de olika professionella representanter som
behövs för dokumentation och utredning. En företrädare
för MIO-gruppen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus som
utvecklat metoder för att visa på såväl barnmisshandel som
sexuella övergrepp på barn uppmärksammar särskilt ”shaken
baby syndrom”, en dramatisk och ofta förbisedd utsatthet.
Vi erbjuder inblickar i en färsk avhandling, ”I skuggan
av Pappa”, som problematiserar barns och deras mödrars
utsatthet i samband med familjerättens handhavande av
vårdnads- och umgängesfrågor när fadern använt våld.
Vi inbegriper också ett till synes ständigt laddat tema om
”Sexualbrotten som juridisk utmaning”. Kan den extrema
utsatthet som såväl barn som vuxna upplever av våldtäkt eller
andra sexuella övergrepp hanteras i lagtext och rättssalar?
Den som föreläser om detta har en medialt känd röst och
penna med tyngd av kompetens som professor i straffrätt.
Utöver detta erbjuds tio parallella seminarier. De tar upp
frågor om överlevnadsstrategier för såväl direkta brottsoffer
som deras anhöriga med egna röster, om självdestruktiva
beteenden, våra värderingar av olika grupper av brottsoffer,
rätten till ekonomisk kompensation i form av skadestånd
och brottsskadeersättning och mycket mera.
Trots variationer i de spår av utsatthet som vår temadag
belyser väcks generella frågor: Hur kan lagstiftningen,
rättsväsendet, andra institutioner och organisationer bidra
till giltiggörandet av offrets utsatthet? Temadagen vill visa på
nya möjligheter. Välkommen att inspireras av de erfarenheter
och den kompetens som visar hur spår av utsatthet kan
dokumenteras, hanteras och värderas allt skickligare för att
ytterst leda fram till upprättelse!

PROGRAM
8.00

Ljuslyktor finns att tända på Norra Latins gård mot
Norra Bantorget

8.30

Registrering och kaffe

9.00

Välkommen!
Britta Bjelle, generaldirektör, Brottsoffermyndigheten

13.40 I skuggan av Pappa. Familjerätten och hanteringen
av fäders våld
Maria Eriksson, forskare, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet och
programkoordinator för Nordiska Ministerrådets forskningsprogram om kön
och våld

9.10

Utdelning av Brottsoffermyndighetens utmärkelse för 2003

14.20 Paus med kaffe

9.30

Barnahus – under ett och samma tak. Erfarenheter av samarbete
mellan rättsväsende, socialtjänst samt hälso- och sjukvård vid främst
sexuella övergrepp på barn
Vigdis Erlendsdottir, chef för Barnahus i Reykjavik, Island

14.50 Sexualbrotten som juridisk utmaning
Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, Stockholms
universitet och biträdande generaldirektör, Vetenskapsrådet

10.10 Paus med frukt
10.30 Spädbarnsmisshandel – en svår och utmanande diagnos
Olof Flodmark, docent och barnneuroradiolog, MIO-gruppen vid
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

12.30 Lunch på egen hand

15.30 Avslutningsanförande
Thomas Bodström, justitieminister
Ca 15.50
Slut i aulan och vi kan gå ut för att tända ljuslyktorna på nytt…

11.10 Minipaus för byte till olika seminarierum
11.20 Parallella seminarier, tio olika att välja på;

Under dagen visas utställningen ”Våga gå vidare!” i ett
av seminarierummen. Det är textila bilder av konstnären
Margareth Beimark som skildrar sexuella övergrepp på barn.

1. Ut ur mörkret. Att överleva som vuxen efter sexuella övergrepp i barndomen
Ingela Landén, allkonstnär och författare
2. Den tusende gången… En berättelse om sexuellt utnyttjande
Ulrika Olson, författare till boken med samma titel
3. Att vara annorlunda - om utvecklingsstörning och sexuella övergrepp
Olof Risberg, psykolog och psykoterapeut, Rädda Barnens centrum för barn
och ungdomar i kris
4. Homosexuella som brottsoffer
Anneli Svensson, kurator, RFSL:s brottsofferjour
5. Barn och ungas rätt till skadestånd och brottsskadeersättning
Nina Nilsson, jurist och beslutsfattare, Brottsoffermyndigheten
6. Barn söker stöd, men signalerar ändå motstånd till fortsatt ingripande
Olof Hülphers, jurist, BRIS
Planer för ett “Barnrättscentrum”
Marianne Norén, jurist och kriminalinspektör, Danderyd
7. Att mista en anhörig genom brott
Erfarenheter och röster från föreningarna RAV och SMART
8. Tjejjour på musikfestival – ett nytt sätt att möta unga brottsoffer
Anna Karlsson och Karin Svensson, Karlstads tjejjour
9. Världens sämsta brottsoffer, missbrukande och psykiskt
funktionshindrade kvinnor
Anna Videll, författare och terapeut
Wiveca Holst, projektledare RSMH

Britta Bjelle, generaldirektör
Brottsoffermyndigheten

PROGRAM

10. ”Hur man slår sig till ro”. Om självdestruktivt beteende hos ungdomar,
främst tjejer, som skär sig
Agnes Hultén, suicidforskare, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

Dagens program arrangeras
av Brottsoffermyndigheten
i samarbete med:
Barnens Rätt i Samhället, BRIS
www.bris.se
Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ
www.boj.se
Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV
www.rav.se
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.kvinnojour.com

