ANMÄLAN
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Internationella Brottsofferdagen 2009
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Fredag 20 februari 2009 kl. 8.30 – 16.30

Fredag 20 februari 2009
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. En modernare rättegång
 2. Skadestånd och brottsskadeersättning
 3. Storstadsvåld och dess konsekvenser
 4. Hbt-ungdomar och våld
 5. Stödcentrum för unga brottsoffer
 6. Hur blir vi bättre i arbetet med våldsutsatta
		 kvinnor?
 7. Tio års erfarenheter av arbete mot heders		 relaterat våld och förtryck
 8. Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?
 9. Offer för människohandel
 10. Lära sig leva, inte bara överleva

Tid
Fredag 20 februari 2009 klockan 8.30 – 16.30
Plats
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Upp till
bevis

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.
Frågor?
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 gärna via www.brottsoffermyndigheten.se!
Anmälan är obligatorisk och bindande. Antalet platser är begränsat så vänta inte – anmäl dig snarast och senast fredag 13
februari 2009! Programmet med anmälningsblankett finns på
www.brottsoffermyndigheten.se – gör gärna din anmälan direkt
via nätet!
Anmäl annars via e-post, fax eller brev till:
E-post: anmal@brom.se
Fax: Brottsoffermyndigheten, Mari Printz Norell, 090-17 83 53
Brev: Mari Printz Norell, Brottsoffermyndigheten, Box 470,.
901 09 Umeå
Anmälningarna registreras i den ordning de kommer
Brottsoffermyndigheten tillhanda och bekräftelse 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 16 februari!

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

2009

PROGRAM

Upp till bevis
Brottsoffermyndigheten har tillsammans med en rad
ideella organisationer etablerat en tradition att högtidlighålla den Internationella Brottsofferdagen. I år sker
detta för tionde gången, ett jubileum som vi alla är
stolta över!
Tidigare temadagar har väckt åtskilliga angelägna
brottsofferfrågor. Dessutom har en rad viktiga reformer trätt i kraft under de passerade tio åren. Syftet
är inte att nu summera vad som skett. Vi väljer i stället att stimulera till fortsatt utveckling av brottsofferperspektivet. Nya lagar kan behöva ny kompetens för
att bli tillämpade enligt sitt syfte. Tillämpningen måste
kombineras med professionellt bemötande. Bådadera
påverkar också bevissäkring och bevisvärdering. I
behandlande kontakter krävs motsvarande komptenshöjningar för en god samverkan omkring den som
upplevt brott. Temat ”Upp till bevis” vill uppmana till
allt detta.
Vi fokuserar först på två frågor: Vilka barn får eller bör
vara med i rättssalen? Hur påverkas bedömningen
av en utsaga i personlig närvaro respektive via video
eller annan teknik? En åklagare från USA beskriver
sina erfarenheter av att ta också små barn in i rättssalen. Därefter presenteras forskning om hur ny teknik påverkar bedömningen av berättelser i domstolen,
med resultat som har bäring på såväl barns som alla
andras utsagor.
Enligt traditionen erbjuder programmet ett rikt utbud
av seminarier om aktuella reformer, reformförslag,
behandlings- och bemötandefrågor.
Föreläsningarna fortsätter sedan att fokusera på barn
och unga, grupper som anses sårbara och skyddsvärda, men ändå ofta har både sociala och rättsliga
handikapp. Två forskare för oss in i varsitt problemområde, sexuella övergrepp, sexuell exploatering och
pornografi respektive barns upplevelser av pappas
våld mot mamma. Sist men inte minst ges inblickar
i nyskapande praktik inom Stockholmspolisens arbete
bland barn och unga samt, enligt den nu tioåriga traditionen, ett avslutningsanförande av justitieministern.
Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom polis och övrigt rättväsende, socialtjänst,
hälso- och sjukvård, ideella organisationer samt till
forskare och politiker.
Välkommen att låta dig inspireras till att förverkliga
uppmaningen ”Upp till bevis” angående olika brottsofferperspektiv!

Förmiddag
8.30

Registrering och kaffe med smörgås

9.00

Välkomstord och utdelning av Brottsoffermyndighetens
utmärkelse för 2008
Margareta Bergström, generaldirektör,
Brottsoffermyndigheten
Presentation av samarrangerande organisationer

9.20

10.00 Ny teknik påverkar bedömning av vittnen i domstol
Sara Landström, fil.dr och forskare vid Psykologiska
institutionen, Göteborgs universitet

Offer för människohandel – lagstiftning, praxis och 		
reformförslag
Monica Nebelius, rådman vid Malmö tingsrätt och
sekreterare för den utredning som presenterade
betänkandet "Människohandel och barnäktenskap",
SOU 2008:41

10

Lära sig leva, inte bara överleva. Rehabilitering av
brottsoffer och anhöriga i stöd- och självhjälpsgrupper
Kerstin Zaring, verksamhetsansvarig Brottsofferjouren Södra
Värmland och Karin Rudenstam, vittnesstödsamordnare i
Värmland

12.15 Lunch på egen hand

PROGRAM

Eftermiddag

10.40 Paus med frukt
11.05 Parallella seminarier, tio olika att välja på!
1

2

3

4

5

6

7

8

Margareta Bergström
Generaldirektör, Brottsoffermyndigheten

Lessons learned from taking children to court
– an American perspective
Brian Holmgren, prosecuting attorney, Davidson county 		
district, Nashville, USA

9

En modernare rättegång - vad innebär den för 		
brottsoffer och vittnen?
Staffan Levén, hovrättslagman, Hovrätten för Västra
Sverige i Göteborg och Eva Thunegard, kammaråklagare,
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Skadestånd och brottsskadeersättning – barns och
ungas varierande rätt till ekonomisk upprättelse efter
våld som de utsatts för eller bevittnat
Ann Lundgren, jurist och beslutsfattare,Brottsoffermyndigheten
Storstadsvåld och dess konsekvenser – erfarenheter
från en akutmottagning
Sören Carlsson Sanz, vårdchef vid Akutmottagningen
på Södersjukhuset, Stockholm och ledare för sjukhusets
antivåldsgrupp
Hbt-ungdomar och våld, ett nordiskt möte mellan
forskning och praktik
Anneli Svensson, RFSL, Stockholm och Bera Ulstein Moseng,
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og 		
aldring, Oslo, Norge
Stödcentrum för unga brottsoffer – olika modeller för
stöd till ungdomar som utsatts för eller bevittnat våld
utanför hemmet
Satu Andersson, handläggare vid Stödcentrum för Unga,
Brottsofferjouren Västerås, Ing-Marie Larsson och Mia
Medström, ungdomssekreterare vid Resursenheten ungdom
och unga vuxna, Eskilstuna kommun
Hur blir vi bättre i arbetet med våldsutsatta kvinnor?
Metoder för bemötande och samtal
Josefin Grände, författare med mångårig erfarenhet av möten
med våldsutsatta kvinnor bl.a. på Alla Kvinnors Hus i
Stockholm. Josefin fick BrOMs utmärkelse 2007
Tios års erfarenheter av arbete mot hedersrelaterat 		
våld och förtryck
Susanne Namaani, verksamhetsledare på Systerjouren
Somaya, en kvinno- och tjejjour för våldsutsatta kvinnor
med muslimsk bakgrund och utländsk härkomst
Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?
Uppföljande intervjuundersökning bland målsägande,
vittnen och tilltalade
Helena Jönrup, projektledare och kansliansvarig, Jennie
Mellbin, hovrättsråd och Carina Jenslöv, domstolssekreterare,
alla vid Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg

13.30 Sexuella övergrepp, sexuell exploatering och
pornografi – barns och ungas utsatthet
Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri
med särskild inriktning på barnmisshandel och sexuella
övergrepp, Linköpings universitet
14.10 Adolf Fredriks Flickkör
Dirgent Bo Johansson
14.20 Att tvingas lyssna – hur barn upplever pappas våld
mot mamma
Carolina Överlien, fil.dr och forskare, Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo, Norge
15.00 Paus med kaffe och kaka
15.20 Barns och ungas utsatthet – Stockholmspolisens arbete
bland barn och ungdomar
Carin Götblad, länspolismästare, Polismyndigheten i 		
Stockholms län
15.50 Avslutningsanförande
Justitieminister Beatrice Ask
Ca 16.15 Slut

Dagens program arrangeras
av Brottsoffermyndigheten
i samarbete med:
• Barnens Rätt i Samhället, BRIS
• Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ
• ECPAT Sverige
• Hopp, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
• RFSL:s brottsofferjour
• Riksforum för anhöriga till våldsdödade, RAV
• Riksorganisationen för Kvinnojourer
och tjejjourer i Sverige, ROKS
• Rädda Barnen
• Svenska Röda Korset
• Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR

