ANMÄLAN

Internationella Brottsofferdagen

Internationella Brottsofferdagen 2008
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Fredag 22 februari 2008 kl. 8.30 – 16.20

Fredag 22 februari 2008
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Namn:..........................................................................
Organisation/myndighet:.............................................
.....................................................................................
Adress:.........................................................................
Postadress:..................................................................
Telefon:........................................................................
Telefax:.........................................................................
E-post:.........................................................................
Jag vill delta i följande seminarium
(kryssa för ett alternativ!)
 1 Socialtjänsten och hedersrelaterat våld
 2 Våld mot barn
 3 Stöd till unga brottsoffer och vittnen
 4 Äldre brottsoffer
 5 Våld mot personer med funktionshinder
 6 Papperslösa immigranter
 7 Polisens möte med hatbrottsoffer
 8 Makt, våld och manlighet
 9 Kriminalvårdens brottsoffersluss

Tid
Fredag 22 februari 2008 klockan 8.30 – 16.20
Plats
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Kostnad
Ingen avgift tas ut för deltagande. Morgon- och eftermiddagskaffe
ingår liksom en pausfrukt. Ej utnyttjad plats debiteras med 500
kronor för att täcka administrativa kostnader.

 10 Behandling av post-traumatisk stress

Frågor?
Anna-Lena Dahlgren, tel: 090 – 70 82 64, e-post: ald@brom.se

Anmälan är obligatorisk och bindande. Antalet platser är begränsat så vänta inte – anmäl dig snarast och senast onsdag
13 februari 2008! Programmet med anmälningsblankett finns
också på www.brottsoffermyndigheten.se
– gör gärna din anmälan direkt via nätet!

Mari Printz Norell, tel: 090 – 70 82 33, e-post: mpn@brom.se

från mänskliga rättigheter till hot och problem
som särskilt sårbara grupper av
brottsoffer kan möta

Gudrun Nordborg, tel: 090 – 70 82 32, e-post: gno@brom.se

Anmäl annars via e-post, fax eller brev till:
E-post: ald@brom.se
Fax: Anna-Lena Dahlgren, 090-17 83 53
Brev: Anna-Lena Dahlgren, Brottsoffermyndigheten, Box 470,
901 09 Umeå
Anmälningarna registreras i den ordning de kommer Brotts-.
offermyndigheten tillhanda och bekräftelse på anmälan skickas
till dig inom några dagar. På de parallella seminarierna är
platstillgången begränsad. Om det inte finns plats för dig på det
seminarium du valt får du plats på ett annat seminarium, detta
meddelas i bekräftelsen. OBS! – ta med bekräftelsen, den gäller
som inträdesbiljett! Om Du får förhinder, avboka din plats senast
måndag 18 februari!

Sårbara
rättigheter

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

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

2008

Sårbara rättigheter
Brottsoffermyndigheten har tillsammans med en
rad ideella organisationer etablerat en tradition att
högtidlighålla den Internationella Brottsofferdagen. I
år sker detta för nionde gången med det breda temat
”Sårbara rättigheter”.
En grundläggande mänsklig rättighet är att alla
människor är födda fria med samma värde och
rättigheter. Redan det idealet står i dramatisk kontrast
till offrets upplevelser vid många brott, och alltför
ofta även till offrets upplevelser efter brottet. Stora
grupper, som kvinnor och barn, har uppmärksammats
i särskilda konventioner för att deras mänskliga
rättigheter ska tryggas och bli mindre sårbara. Särskilt
destruktiva handlingar fokuseras för att bekämpas
i andra MR-dokument. Mycket av detta är införlivat
i svensk lagstiftning, men rättigheter förverkligas
inte av att de existerar i tryck, de måste visa sig i det
levda livet. Lagar måste tillämpas. Tillämpningen
måste kombineras med professionellt och respektfullt
bemötande. Hot mot rättigheterna måste mötas med
nya kreativa metoder.
Trots variationer av det som mycket väl kan vara unikt
för varje sårbar rättighet eller grupp av särskilt sårbara
personer, framträder också mönster av gemensamma
behov och rättigheter. Hur kan rättsväsendet, andra
institutioner och organisationer bidra till att förverkliga
idealet om mänskliga rättigheter för alla? Kan detta
ske utan att var och en av oss tar eget ansvar och låter
idealet påverka våra handlingar och värderingar?
Dagens program erbjuder möten och erfarenhetsutbyten med en rad personer som valt just detta och
som tar både rättigheterna och hoten mot dem på
sort allvar i sin profession eller i särskilda projekt.
Programmet vänder sig främst till er som är verksamma
inom polis och övrigt rättväsende, socialtjänst, hälsooch sjukvård, ideella organisationer samt till forskare
och politiker.
Välkommen att låta dig inspireras i ambitionen att
reducera både mänskliga och rättsliga sårbarheter!

Margareta Bergström
Generaldirektör, Brottsoffermyndigheten

PROGRAM
Förmiddag

8.30

Registrering och kaffe med smörgås

9.00

Välkomstord och utdelning av Brottsoffermyndighetens
utmärkelse för 2007
Margareta Bergström, generaldirektör,
Brottsoffermyndigheten
Presentation av samarrangerande organisationer

09.20 Mänskliga rättigheter – möjligheter och motstånd
Lise Bergh, generalsekreterare, Svenska Amnesty

PROGRAM

Eftermiddag
13.30 Våga vittna – hur får vi unga människor att våga ta det
ansvaret?
Tommy Jonasson, samordnare Brottsförebyggande rådet i
Eskilstuna och Tomas Bergqvist, kriminalinspektör vid
Ungdomsroteln, Polismyndigheten Eskilstuna
14.10 Rättegångsskola på nätet
Ulf Hjerppe, jurist och informatör och Chrystal Kunosson,
informatör, Brottsoffermyndigheten
14.40 Paus med kaffe och kaka

10.00 Kontrollerande hallickar och utsatta brottsoffer
- en åklagares betraktelser om människohandel
Magnus Elving, kammaråklagare, Internationella
åklagarkammaren i Stockholm med placering i
Linköping

15.00 Gängbrottslighet – erfarenheter av brottsofferarbetets
betydelse
Fredrik Gårdare, kriminalkommissarie och chef för
Sektionen mot gängkriminalitet, Polismyndigheten
i Stockholms län

10.40 Paus med frukt

15.40 Avslutningsanförande
Beatrice Ask, justitieminister

11.05 Parallella seminarier, tio olika att välja på!
1

Socialtjänstens ansvar och arbete vid hedersrelaterat
våld
Astrid Schlytter, docent och universitetslektor, Institutionen
för socialt arbete, Stockholms universitet

2

Våld mot barn – nationell kartläggning 2007
Staffan Janson, barnläkare och professor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet

3

Stöd till unga brottsoffer och vittnen – vad innebär det
i praktiken?
Elin Jägervall, projektledare, Brottsofferjourernas
Riksförbund, BOJ

4

Äldre brottsoffer – våld som maskeras till vård
Christen Erlingsson, med.dr, Humanvetenskapliga
institutionen, Högskolan i Kalmar

5

Våld mot personer med funktionshinder
– en kunskapsöversikt
Olle Westlund, utredare, Brottsförebyggande rådet

6

Papperslösa immigranter – osynliga brottsoffer
Charlotta Arwidson, sjuksköterska och samordnare, 		
Röda Korsets flyktingcenter, Stockholm

7

8

9

10

Polisens möte med hatbrottsoffer
Toni Demitz Helin, analytiker, Länskriminalpolisen,
Stockholm
Makt, våld och manlighet – om metoder i kvinnofridsprojektet med filmen ”Ingen ser oss”
Emma Lundquist och Karolin Röcklinger, utbildningsledare, Amphi Produktion
Kriminalvårdens brottsoffersluss
Birgitta Göransson, kriminalvårdsdirektör och Monika
Nielsen, ansvarig för brottsofferslussen vid anstalten
Johannesberg
Behandling av post-traumatisk stress utlöst av brott
Anna Gerge, fil.mag., leg psykoterapeut, psykoterapihandledare, Kris- och traumacentrum, Stockholm

12.15 Lunch på egen hand

Ca 16.00 Slut i aulan och vi går ut för att tända ljuslyktorna …

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

