ANMÄLAN

Brottsoffer
i mediesamhället

Internationella Brottsofferdagen 2006
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Onsdag 22 februari 2006 kl. 8.00 – 16.30

- ökade risker och nya möjligheter
Namn: ......................................................................

Internationella Brottsofferdagen

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

Onsdag 22 februari 2006
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.

Adress: .....................................................................
Postadress:................................................................
Telefon:.....................................................................
Telefax: .....................................................................
E-post: ......................................................................
Tid: Onsdag 22 februari 2006
kl. 8.00-16.30

(Kopiera gärna sidan om Ni är fler intresserade!)
Jag vill delta i följande seminarium
(kryssa för ett alternativ!)
❒ 1. Bris och Rädda Barnens erfarenheter
❒ 2. Kvinnojour på nätet
❒ 3. ”Tack för att du svarade”
❒ 4. Hur och varför förvärrar medias rapportering
❒ 5. Anhöriga till våldsdödade ger sitt ...
❒ 6. Smygande hot – om stalkning
❒ 7. Skyddade personuppgifter
❒ 8. Rätten till brottsskadeersättning
❒ 9. Fördomar och diskriminering i rättsliga ...
❒ 10. Bekämpning av barnpornografi

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 måndag 13 februari 2006.
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
starkt 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. 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 allra senast 17 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 allra senast 17 februari!
Frågor angående anmälan besvaras av:
Chrystal Kunosson
Telefon 090-70 82 09
E-post: cku@brom.se
Andra frågor besvaras av:
Gudrun Nordborg
Telefon 090-70 82 32
E-post: gno@brom.se
Mari Printz Norell
Telefon 090-70 82 33
E-post: mpn@brom.se

Programmet med möjlighet till anmälan
finns även på Brottsoffermyndighetens
hemsida: www.brottsoffermyndigheten.se

Anmälan skickas så fort som möjligt och senast
13 februari 2005 till:
E-post:
cku@brom.se
Fax:
Faxnummer 090-17 83 53
Mottagare: Chrystal Kunosson, Brottsoffermyndigheten
Brev:
Chrystal Kunosson
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

2006

Brottsoffer i mediesamhället
- ökade risker och nya möjligheter
Brottsoffermyndigheten har tillsammans med en rad
ideella organisationer etablerat en tradition att högtidlighålla den Internationella Brottsofferdagen. I år sker
det för sjunde gången.
Medias makt tycks öka, på gott och ont, också ur brottsofferperspektiv. Vi ger exempel på hur nya media via
IT-tekniken kan missbrukas för att skapa brottsoffer,
men även brukas för att ge brottsoffer stöd. Vi vill
också väcka frågor om de föreställningar som massmedia förmedlar om brott och brottsoffer, liksom om hur
media förhåller sig till dem som utsatts för brott och till
deras anhöriga. Hur närgången, intim eller sexualiserad
får skildringen vara? Vilka vrångbilder kan vi behöva
göra upp med för att själva vara professionella i möten
med brottsoffer och anhöriga?
Media väljer helst dramatik. Det innebär att de goda
nyheterna väljs bort. Företeelser och verksamheter som
kan bidra till en nyanserad bild av sakernas tillstånd
och en mer realistisk verklighetsuppfattning riskerar
att förbigås med tystnad. Bland annat därför väljer vi
att låta den första föreläsningen beskriva ett positivt
exempel inom en annars ofta kritiserad socialtjänst.
Målgruppen är främst verksamma inom polis och
övrigt rättsväsende, socialtjänst, hälso- och sjukvård
samt inom ideella organisationer och media.
Vi låter praktiker, forskare och aktiva inom ideella organisationer bidra med sina erfarenheter för att medverka till att brottsoffer och deras anhöriga ska få den
respekt, den upprättelse och det stöd som de har rätt
att förvänta sig – både i verkligheten och i media.
Välkommen!

8.00

PROGRAM

PROGRAM

Förmiddag

Eftermiddag

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 2005
Margareta Bergström, generaldirektör, Brottsoffermyndigheten
Presentation av samarrangerande organisationer

9.15

Att arbeta framgångsrikt med kvinnofrid inom socialtjänsten
Lina Blombergsson, biträdande enhetschef och Ulrika Sandberg,
socialsekreterare, Rinkeby Kvinnofridsteam

9.55

Hatbrott – juridiken och verkligheten bakom rubriken
Eva Tiby, kriminolog och jurist, Stockholms universitet

10.35 Paus med frukt
11.00 Det kan ﬁnns en främmande man i ditt barns sovrum
– ungas tillvaro på nätet
Mats Andersson, Netscan

BRIS och Rädda Barnens erfarenheter av barns utsatthet på
nätet. Martin Höög, ansvarig opinionsfrågor, BRIS och
Åsa Landberg, leg. psykolog, Rädda Barnen

2

Kvinnojour på nätet, erfarenheter av att stötta via mail.
Jenny Norén, informatör och Susanne McCusker, samordnare för
mailjouren, SKR

3

”Tack för att du svarade” – samtal via mail med ﬂickor i
hederskulturer. Monica Brendler Lindqvist, leg psykoterapeut och
handledare och Sevil Bremer, leg psykolog och leg psykoterapeut,
Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris

4

Hur och varför förvärrar medias rapportering ofta situationen
för utsatta människor? Ninna Mörner, journalist / informatör, BOJ

5

Anhöriga till våldsdödade ger sitt perspektiv på medias
rapportering av våldsbrott. Synpunkter från representanter från
RAV

6

Smygande hot – om stalkning, d.v.s. medveten, illvillig och
upprepad förföljelse. Agneta Syrén, koncernsäkerhetschef och
författare

7

Skyddade personuppgifter – möjligheter och krav samt ett par
uppmärksammade fall. Bo Andersson, skattedirektör och
Mats Johansson, sekretesshandläggare Skatteverket, Halmstad

8

Rätten till brottsskadeersättning – generellt och med
exempel på mediala brott. Nina Nilsson, jurist och beslutsfattare,
Brottsoffermyndigheten

9

Fördomar och diskriminering i rättsliga sammanhang
– ett socialpsykologiskt perspektiv. Torun Lindholm, docent,
Mälardalens högskola

10

Bekämpning av barnpornograﬁ – ECPATs hotline för
anmälningar och polisens arbete. Joanna Lundquist,
jurist, ECPAT Sverige och Annethe Ahlenius, kriminalinspektör,
Rikskriminalpolisens barnpornograﬁgrupp

11.45 Lunch på egen hand

Dagens program arrangeras
av Brottsoffermyndigheten
i samarbete med:
• Barnens Rätt i Samhället, BRIS
• Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ
• ECPAT Sverige
• Hopp, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
• Riksforum för anhöriga till våldsdödade, RAV

14.10 Paus med kaffe
14.30 Media, brottsoffer och etik
De Sydowska morden på 30-talet, Knutby-fallet nyligen – och
sedan? Madeleine Kleberg, docent och Ester Pollack, forskare,
båda vid JMK, Stockholms universitet

• Riksorganisationen för Kvinnojourer och

Moralpanik - ett föråldrat begrepp? Simon Lindgren, ﬁl. dr,
Sociologiska institutionen, Umeå universitet

tjejjourer i Sverige, ROKS

Vad händer när medier granskar medier? Åke Pettersson,
redaktör för Vår grundade mening, Sveriges Radio

• Rädda Barnen
Margareta Bergström
Generaldirektör, Brottsoffermyndigheten

13.00 Parallella seminarier, tio olika att välja mellan!
1

• Svenska Röda Korset
• Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR

PO granskar media. Olle Stenholm,
Allmänhetens Pressombudsman
16.00 Avslutningsanförande
Thomas Bodström, justitieminister
16.20 Slut i aulan och vi kan gå ut för att tända ljuslyktorna
på nytt…

