ANMÄLAN TILL

Professionella frågor
- om hur de kan ställas,
besvaras och förvaltas

Internationella Brottsofferdagen 2005
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Tisdag 22 februari 2005 kl. 8.30 – 16.15
Namn: ......................................................................
Organisation/myndighet:...........................................

Internationella Brottsofferdagen

.................................................................................

Tisdag 22 februari 2005
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Adress: .....................................................................

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

Postadress:................................................................
Telefon:.....................................................................
Telefax: .....................................................................
E-post: ......................................................................
Tid: Tisdag 22 februari 2005, kl. 8.30-16.15

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

1. ECPAT Sveriges studie om barnsexhandel,
Josephine Appelquist
2. Krossförhör eller utredande intervju,
Ulf Holmberg
3. Bye bye pornstar, Therese Persson
4. Socialtjänsten i skärningspunkten,
Örjan Ohlström
5. Brottsoffers rätt till ersättning, Ann Lundgren
6. Skolans ersättningsansvar, Bill Dufwa
7. Att mista en anhörig genom våldsbrott, RAV
8. Barns röster i rättsprocessen, Anna Kaldal och
Clara Gumpert
9. Att ställa frågor om våld i samband med
graviditet, Kristina Stenson
10. I skuggan av våldet, Stefan Lindberg och
Åsa Landberg

(Kopiera gärna sidan om Ni är fler intresserade!)
Anmälan skickas så fort som möjligt och senast
fredag 11 februari 2005 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 11 februari 2005. Antalet platser är begränsat så vänta inte för länge med Din anmälan! Anmälningarna registreras i den ordning de kommer Brottsoffermyndigheten tillhanda och bekräftelse
på anmälan skickas till Dig inom en vecka. 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. OBS – ta med bekräftelsen, den gäller som inträdesbiljett!
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 090-70 82 09
E-post: anna.wiberg@brottsoffermyndigheten.se
Andra frågor besvaras av:
Gudrun Nordborg, telefon 090-70 82 32
E-post: gudrun.nordborg@brottsoffermyndigheten.se
Mari Printz Norell, telefon 090-70 82 33
E-post: mari.printz.norell@brottsoffermyndigheten.se
Programmet med möjlighet till anmälan finns även på Brottsoffermyndighetens
hemsida: www.brottsoffermyndigheten.se

E-post:
anna.wiberg@brottsoffermyndigheten.se
Fax:
Faxnummer 090-17 83 53
Mottagare: Anna Wiberg, Brottsoffermyndigheten
Brev:
Anna Wiberg
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
Box 470, 901 09 Umeå
Besöksadress: Storgatan 49
Telefon: 090-70 82 00. Fax: 090-17 83 53
E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Hemsida: www.brottsoffermyndigheten.se

2005

Professionella frågor
- om hur de kan ställas,
besvaras och förvaltas
Brottsoffermyndigheten har tillsammans med en rad
ideella organisationer etablerat en tradition att högtidlighålla den Internationella Brottsofferdagen. I år sker det
för sjätte gången.
Många brott sker i det fördolda. För att synliggöra och
bevisa sådana brott krävs att offret orkar och vågar berättar om de kränkningar som skett. Hur berättelsen får
framföras och hur den tas emot får ofta en avgörande
betydelse. En väl genomförd berättelse är nödvändig som
förutsättning för en relevant behandling i den efterföljande rättsprocessen och för möjligheten till rehabilitering
och kompensation.
Vid brott har lagstiftning och myndighetsutövning
sedan länge haft sitt fokus inställt på gärningsmännen.
Trots reformer under de senaste decennierna råder fortfarande brist på kompetens inom brottsofferområdet hos
många berörda yrkesutövare. Den som utsatts för brott
blir oftast beroende av att få möta en ”eldsjäl” för att ha
anledning att uppfatta sig som professionellt bemött.
Med årets tema om professionella frågor vill vi visa att
förbättringar är möjliga och att det ﬁnns goda exempel
på hur brottsofferfrågor kan och bör lyftas till professionella frågor. Vi låter praktiker, forskare och aktiva inom
ideella organisationer bidra med sina erfarenheter för att
medverka till att brottsoffer och deras anhöriga verkligen
ska få den respekt och upprättelse som de har rätt att
förvänta sig.

PROGRAM

PROGRAM

Förmiddag

Eftermiddag

8.00

Ljuslyktor ﬁnns att tända på Norra Latins gård mot Norra
Bantorget

8.30

Registrering och kaffe

9.00

Välkomstord och utdelning av Brottsoffermyndighetens
utmärkelse för 2004
Margareta Bergström, generaldirektör, Brottsoffermyndigheten
Presentation av samarrangerande organisationer

9.15

9.55

Samverkan vid och efter gripandet av den s.k.
Huddingepedoﬁlen - ett multiprofessionellt nätverk
Lars Widén, polisen, Charlotta Marklund, socialtjänsten,
Lotta Jerpseth, psykiatrin, Eva Kokkonen, åklagarmyndigheten
samt representant från BUP i Huddinge
Förhör med barn som misstänks vara brottsoffer, med särskilt
fokus på barn med olika handikapp
Ann-Christin Cederborg, leg. psykoterapeut och docent vid
Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet

1. Presentation av ECPAT Sveriges studie med fokus på bristen på
professionellt bemötande när det handlar om barnsexhandel
Josephine Appelquist, jurist och ledamot i ECPAT Sveriges styrelse
2. Krossförhör eller utredande intervju – att stjälpa eller hjälpa
brottsoffer
Ulf Holmberg, polis och ﬁl.dr. i psykologi vid Högskolan i Kristianstad
3. ”Bye bye pornstar”
Samtal under ledning av Therese Persson, vice ordf. i ROKS, med avstamp
i en ﬁlm (20 min) om en tjej som utsatts för våldtäkt
4. Socialtjänsten i skärningspunkten mellan principer i
lagstiftningen och lokal prioritering
Örjan Ohlström, socialdirektör, Socialtjänst Gävle
5. Brottsoffers rätt till skadestånd och brottsskadeersättning
Ann Lundgren, jurist och beslutsfattare vid Brottsoffermyndigheten
6. Skolans ersättningsansvar för elevers mobbning av skolkamrater
Bill Dufwa, professor i försäkringsrätt vid Stockholms universitet

10.35 Paus med frukt

7. Att mista en anhörig genom våldsbrott
Erfarenheter och röster från RAV

11.00 Filmen ”I skuggan av våldet” (34 min)
Introduktion av Stefan Lindberg, leg. psykoterapeut och
enhetschef vid BUP Bågen i Stockholm och Charlotte Petri
Gornitzka, generalsekreterare, Rädda Barnen

8. Barns röster i rättsprocessen - utredning och samtal med barn
Anna Kaldal, doktorand i processrätt vid Juridiska institutionen vid
Stockholms universitet och Clara Gumpert, med. dr., specialist i
barnpsykiatri och chef för Sektionen för rättspsykiatri vid Karolinska
Institutet i Stockholm

11.45 Lunch på egen hand

Dagens program arrangeras
av Brottsoffermyndigheten
i samarbete med:
• Barnens Rätt i Samhället, BRIS
• Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ
• ECPAT Sverige

Margareta Bergström, generaldirektör
Brottsoffermyndigheten

13.00 Parallella seminarier, tio olika att välja på! Gå direkt till Ditt
seminarium. Salsnummer anslås vid registreringsbordet!

• HOPP, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
• Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV
• Riksorganisationen för Kvinnojourer
och tjejjourer i Sverige, ROKS
• Rädda Barnen
• Svenska Röda Korset
• Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR

9. Att ställa frågor om våld i samband med graviditet
Kristina Stenson, med.dr. och barnmorska vid Rikskvinnocentrum
10. I skuggan av våldet
Uppföljningsseminarium med samtal kring ﬁlmen som visas i aulan under
förmiddagen. Samtalsledare är Stefan Lindberg, psykoterapeut, BUP
Bågen och Åsa Landberg, psykolog, Rädda Barnen

14.10 Paus med kaffe
14.30 Offer för människohandel i Sverige
Lise Tamm, åklagare vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm
15.10 Where is the Child in Swedish Child Welfare? - Critical
Perspectives on Family, Violence and Childhood in Sweden
(föreläsning på engelska, svensk sammanfattning ges)
Keith Pringle, gästprofessor, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap vid Mälardalens högskola, professor i socialt arbete vid
Aalborgs universitet samt hedersprofessor vid universitetet i Warwick, UK
15.50 Avslutningsanförande
Thomas Bodström, justitieminister
16.15 Slut i aulan och vi kan gå ut för att tända ljuslyktorna
på nytt…

