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Jag vill delta i följande seminarium
(kryssa för ett alternativ!)
 1 Människohandel för sexuella ändamål…
 2 Tandvårdens ansvar för barn och unga utsatta
för sexuella övergrepp…
 3 Funktionshindrade brottsoffer – vem bryr sig?
 4 Hur efterlevs lagen om besöksförbud?
 5 Betydelsen av tidig diagnostik och behandling
av brottsoffer
 6 Den nya brottsskadeersättningen till barn som
bevittnat våld
 7 Prostitution och trauma
 8 Villkor för unga kvinnors motstånd mot
hederskulturella strukturer
 9 Fördomar och diskriminering i rättsliga
sammanhang…
 10 Domstolens bemötande av målsägande, vittnen
och tilltalade

Plats: Norra Latin,
Drottninggatan 71 B, Stockholm
Anmälan: Anmälan är obligatorisk och
görs antingen direkt via nätet, www.
brottsoffermyndigheten.se eller på
omstående sidas anmälningstalong via
e-post, fax eller brev.
Anmälan mottages genast och senast
måndag den 12 februari 2007. 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.
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 då efterfrågan på plats är stort debiteras ej
utnyttjad plats med en administrativ
avgift på 300 kronor. Glöm därför inte
att, om Du får förhinder, avboka Din
plats senast fredag 16 februari!
Kostnad: Ingen avgift tas ut för deltagande. Morgon- och eftermiddagskaffe
ingår liksom en pausfrukt. Ej utnyttjad
plats debiteras med 300 kronor.

Frågor besvaras av:
Anna Sigfridsson
Tel: 090 – 70 82 44
E-post: asi@brom.se
Mari Printz Norell
Tel: 090 – 70 82 33
E-post: mpn@brom.se
Gudrun Nordborg
Tel: 090 – 70 82 32
E-post: gno@brom.se

Anmäl ditt intresse så fort som möjligt och senast
måndag den 12 februari 2007!
Programmet med anmälningsblankett finns också
på www.brottsoffermyndigheten.se
– gör gärna din anmälan direkt via nätet!
Anmäl annars via e-post, fax eller brev till:
E-post: asi@brom.se
Fax:
Anna Sigfridsson, 090 -17 83 53
Brev: Anna Sigfridsson, Brottsoffermyndigheten,
Box 470, 901 09 Umeå
Programmet med anmälningsblankett finns även på
hemsidan www.brottsoffermyndigheten.se

Forskning
för
förändring

Dagens program arrangeras av
Brottsoffermyndigheten i samarbete med
ett antal ideella organisationer som också
agerar för brottsoffer i Sverige.
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
Box 470, 901 09 Umeå
Telefon: 090-70 82 00. Fax: 090-17 83 53
E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Hemsida: www.brottsoffermyndigheten.se
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Forskning för förändring
Brottsoffermyndigheten har tillsammans med en rad
ideella organisationer etablerat en tradition att högtidlighålla den Internationella Brottsofferdagen. I år sker
detta för åttonde gången.
Forskningen om brottsoffer, den viktimologiska forskningen, är ett relativt litet men expanderande forskningsfält i Sverige. Viktimologin engagerar nu forskare från
många olika traditionella ämnen vid våra universitet och
högskolor. Vi vill sprida aktuella forskningsresultat som
kan fungera som professionella verktyg och bidra till
ytterligare förändringar i såväl yrkesverksammas som
ideellt arbetande personers möten med brottsoffer.
Många programpunkter ligger mycket nära forskningsfronten. Analysen av ändrade hovrättsdomar om sexuella övergrepp mot barn, både resningsärenden och
domar av Högsta domstolen, presenteras här till och
med innan projektrapporten är färdig. I den straffrättsliga analysen av mäns våld mot kvinnor får vi ta del av
material ur en nära förestående avhandling. Rubriken
”Flykting i eget land” avser ett projekt som kommer att avlutas i januari. Två ytterligare föreläsningar
presenterar färsk forskning, nämligen en sociologisk
avhandling om separationer och mäns våld mot kvinnor respektive länge efterlysta studier av kostnader för
mäns våld mot kvinnor.
Också seminarierna domineras av projekt med potential att leda till konkreta förändringar och ämnena
visar ytterligare mångfald. Dessutom lyfts teman fram
som bör stimulera till forskning på hittills tämligen
outforskade fält.
Vi vänder oss främst till er som är verksamma inom
polis och övrigt rättväsende, socialtjänst, hälso- och
sjukvård, ideella organisationer samt till forskare och
politiker.
Vår förhoppning är att dagen ska ge kunskaper som
både stimulerar och utmanar till förändringar, som
lockar till fler såväl praktiska som forskningsmässiga
projekt – allt för att bidra till förbättringar för brottsoffer.
Välkomna!

Margareta Bergström
Generaldirektör, Brottsoffermyndigheten

PROGRAM

PROGRAM

Förmiddag

Eftermiddag

8.30

Registrering och kaffe

13.00 Parallella seminarier, tio olika att välja på!

9.00

Välkomstord och utdelning av Brottsoffermyndighetens 		
utmärkelse för 2006
Margareta Bergström, generaldirektör, Brottsoffermyndigheten

1

Människohandel för sexuella ändamål – en skrämmande 		
berättelse ur verkligheten
Thomas Ekman, expert i människohandel och prostitutionsfrågor vid
Länskriminalpolisen, Polismyndigheten i Västra Götaland

2

Tandvårdens ansvar för barn och unga som utsatts för sexuella
övergrepp eller annat våld
Kristina Palm, verksamhetschef/specialist i barn- och
ungdomstandvård/pedodonti, Folktandvården i Skåne

3

Funktionshindrade brottsoffer – vem bryr sig?
Denise Malmberg, filosofie doktor och universitetslektor vid
Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet och Kerstin Färm,
filosofie doktor och universitetslektor vid Institutionen för samhällsoch beteendevetenskap, Mälardalens högskola

4

Hur efterlevs lagen om besöksförbud?
Angela Beausang, f d ordförande i ROKS och Stina Holmberg,
enhetschef vid Brottsförebyggande rådet, Brå

5

Betydelsen av tidig diagnostik och behandling av brottsoffer
Mikael Henningsson, filosofie doktor och universitetslektor vid
Institutionen för psykologi, Umeå universitet

6

Den nya brottsskadeersättningen till barn som bevittnat våld
Per Rubing, brottsskadechef, Brottsoffermyndigheten

7

Prostitution och trauma
Ann Wilkens, leg. psykoterapeut vid Kris- och Traumacentrum,
Stockholm

8

Villkor för unga kvinnors motstånd mot hederskulturella 		
strukturer
Annika Jemteborn, doktorand vid Institutionen för socialt arbete,
Stockholms universitet

9

Fördomar och diskriminering i rättsliga sammanhang - ett
socialpsykologiskt perspektiv
Torun Lindholm, docent och universitetslektor vid Institutionen för
samhälls- och beteendevetenskap, Mälardalens högskola

10

Domstolens bemötande av målsägande, vittnen och tilltalade
Helena Jönrup, projektledare vid Hovrätten för Västra Sverige

Presentation av samarrangerande organisationer
9.20

Kan straffrätten skapa jämställdhet vid mäns våld mot 		
kvinnor?
Monica Burman, doktorand och universitetsadjunkt vid Juridiska
institutionen, Umeå universitet

10.00 Separationer och mäns våld mot kvinnor
Hans Ekbrand, forskare vid Sociologiska institutionen,
Göteborgs universitet
10.40 Paus med frukt
11.05 Räkna med kostnader – en fallstudie om mäns våld mot 		
kvinnor
Katarina Weinehall, filosofie doktor och universitetslektor
vid Juridiska institutionen, Umeå universitet
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
• Riksorganisationen för Kvinnojourer
och tjejjourer i Sverige, ROKS
• Rädda Barnen
• Svenska Röda Korset
• Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR

14.10 Paus med kaffe
14.30 Flykting i eget land. Kvinnor som söker skydd från 		
våldsamma män
Mona Elisasson, professor i psykologi, högskolan i Gävle
15.10 Ändrade hovrättsdomar om sexuella övergrepp mot barn
– Vad kan vi lära?
Frank Lindblad, barnpsykiater, forskare vid Institutet för Psykosocial
Medicin, docent vid Karolinska Institutet
15.50 Avslutningsanförande
Beatrice Ask, justitieminister
Ca 16.10

Slut i aulan och vi går ut för att tända ljuslyktorna …

